اعتقال عصابة متتهن تزوير رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
فحوصات كورونا للمسافرين
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني ،امس الثالثاء ،باعتقال
عصابة تمتهن تزوير فحوصات كورونا
الخاصة باملسافرين يف البرصة.وقال املصدر
يف حديث صحفي :ان «االشخاص املعتقلني
يشكلون عصابة تمتهن تزوير فحوصات
 pcrالخاصة بفريوس كورونا للمسافرين»،
مشريا اىل «ضبط عدد من االختام بحوزتهم
تعود لعدد من املؤسسات الصحية واالطباء يف
البرصة».

الزوراء /حسني فالح:
كش�ف تحال�ف س�ائرون ع�ن التوجه
الس�يايس الع�ام بش�أن عم�ل مجالس
املحافظ�ات ،وفيما اك�د ان هناك رغبة
ب�أن ينتخ�ب املحاف�ظ بش�كل مبارش
من قب�ل املواطنني ،حدد خبير قانوني
مقرتحات عدة بشأن انتخابات املجالس
املحلية.
وقال النائب عن تحالف سائرون ،رياض
املس�عودي ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
االتج�اه الس�يايس الع�ام بش�أن عم�ل
مجال�س املحافظ�ات ه�و االبق�اء عىل
مجال�س املحافظ�ات وتقلي�ل ع�دد
اعضائه�ا ،وهن�اك رغب�ة ب�أن يك�ون
املحاف�ظ منتخب�ا بش�كل مب�ارش م�ن
قب�ل الجمهور.واوض�ح :ان مجال�س
املحافظات وردت يف النص الدستوري يف
املادة  122ثالثا ورابعا وخامس�ا ،أي ان
تش�كيلها دستوري .الفتا اىل :ان مجلس
الن�واب ق�ام بتجمي�د وح�ل مجال�س
املحافظ�ات وليس إلغاؤه�ا ،وهذا كان
بنا ًء عىل طل�ب املتظاهري�ن ،باالضافة
اىل ك�ون عمره�ا الدس�توري تج�اوز
االربع س�نوات التقويمي�ة .واضاف :ان
انه�اء عمل مجال�س املحافظ�ات قرار
نياب�ي دس�توري النه ل�م يت�م إلغاؤها
وانما انتهاء مهمة عملها وايكال مهمة
عملها اىل اعضاء مجل�س النواب يف تلك
املحافظ�ات .مبين�ا :ان�ه يف ح�ال اقام
اعضاء مجال�س املحافظات دعوى ضد
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بغداد /الزوراء:
رأى الخبري االقتصادي ،وسام التميمي ،ان العراق امام منعطف خطري إذا لم تقم
الحكومة بإعداد موازنة  2022قبل اجراء االنتخابات املبكرة ،الفتا اىل ان سعر الدوالر
قد يرتفع اكثر من املقرر يف العام املقبل.وقال التميمي يف ترصيح صحفي :ان “االسعار
ستشهد ارتفاعا إذا لم تقم الحكومة بإعداد املوازنة االتحادية لعام  2022قبل ذهابها
لالنتخابات املبكرة”.واضاف ان “ العراق سيمر بمنعطف خطري ،يف حال دخوله العام
الجديد من دون موازنة او تحديد لسعر رصف الدوالر ،يحيث يكون اقل من السعر
املقرر حاليا”.وبني ان “التجار سيستغلون ارتفاع سعر الرصف لزيادة اسعار السلع
والبضائع ،خاصة إذا لم تعد الحكومة موازنة العام املقبل قبل االنتخابات ،حيث من
املرجح زيادة سعر الرصف اىل اكثر من  1600دينار للدوالر الواحد”.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7472 :االربعاء  21نيسان 2021

سائرون يكشف لـ

اقتصادي :سعر الصرف قد يرتفع أكثر
من املقرر يف 2022

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7472 Wed 21 Apr 2021

قانوني حيدد عدة مقرتحات ختص انتخابات اجملالس احمللية

عن التوجه العام بشأن عمل جمالس احملافظات ويؤكد أن احملافظ سينتخب مباشرةً

املحكم�ة االتحادية يف دس�تورية تعديل
ق�رار مجل�س الن�واب ف�إذا ت�م الحكم
بصالحه�م ويع�ودون اىل عملهم ،حيث
يبارشون بقضيتهم كما يف الس�ابق ،أما
اذا ق�ررت املحكمة االتحادي�ة بأن قرار
الحل دس�توري ،فبالتايل ينتظرون دور
مجل�س النواب بالتع�اون مع الحكومة
يف تحدي�د موع�د اج�راء االنتخاب�ات.
واش�ار اىل :ان تعدي�ل عم�ل مجال�س
املحافظ�ات فيه ش�قني ،االول الوارد يف

امل�ادة  7يف قانون مجال�س املحافظات
رقم  21س�نة  ، 2008ويحتاج اىل تعديل
قان�ون مجال�س املحافظ�ات .مؤك�دا:
ان هنال�ك رغب�ة يف تعديل الع�دد بحيث
يك�ون نفس ع�دد الن�واب يف املحافظة،
أي ل�كل  100ال�ف نس�مة عض�و واحد
.ولف�ت اىل :ان هن�اك توجه�ا بتعدي�ل
قان�ون مجال�س املحافظ�ات لك�ن هل
س�يكون للربملان الح�ايل ام القادم ،فإذا
كان الحايل س�يجري تعديلا بأن تكون

االنتخاب�ات تجري مدمجة مع الربملانية
فه�ذا يحت�اج اىل وقت.من جهت�ه ،ذكر
الخبري القانوني ،عيل التميمي ،يف حديث
لـ”ال�زوراء” :ان�ه وف�ق امل�ادة  ٢٠من
القانون  ٢١لسنة  ٢٠٠٨قانون مجالس
املحافظ�ات فإن�ه يمك�ن ح�ل مجلس
املحافظة بطلب من ثلث أعضاء مجلس
املحافظة او املحافظ او طلب اىل رئاسة
الربملان من ثلث أعضاء الربملان ،ويكون
التصويت عىل ذلك من الربملان باألغلبية

اصحاب احملال يف األعظمية يتظاهرون للمطالبة بتقليص ساعات احلظر

املطلقة للعدد الكيل للربملان ألسباب منها
اإلخالل بمهام العمل ومخالفة القانون
او فقدان ثلث أعضائه رشوط العضوية.
وتابع :كما ان انتهاء مدة الـ ٤س�نوات
الت�ي انتخب بها مجل�س املحافظة فإن
من له حق اإلقالة أو التمديد هو الربملان.
مبينا :انه وف�ق قرار املحكمة االتحادية
 ٨٠لس�نة  ٢٠١٧ف�إن الربمل�ان رقاب�ة
ووالية عامة عىل عمل هذه املجالس وفق
املادة  ٦١دستور.واش�ار اىل :ان مجالس
املحافظات باقي�ة بحكم املادة  ١٢٢من
الدس�تور ،وال يمكن إلغاؤها إال بتعديل
الدس�تور .مؤكدا :ان�ه بعد حلها ال يحق
لها القي�ام بأي عمل م�ن اعمالها ،واذا
فعلت فأن ذلك يعد انتحال صفة يعاقب
علية القانون وال قيمة قانونية القرارات
الت�ي تتخذها.واقرتح الخبير القانوني
تعديل قان�ون مجال�س املحافظات ٢١
لس�نة  ٢٠٠٨يك�ون من الغ�اء طريقة
س�انت ليغو واعتم�اد االنتخاب الفردي
املب�ارش ،واعتم�اد الدوائ�ر املتع�ددة يف
املحافظة وليس الدائرة الواحدة ،وكذلك
تقليص عدد اعضاء مجالس املحافظات
وحس�ب النس�ب السكانية.واش�ار اىل
رضورة اعتماد الكوتا للنس�اء وحس�ب
ع�دد املرش�حات ،وتحديد عدد س�نوات
مجالس املحافظات بأربع سنوات فقط،
ومن�ع مجال�س املحافظات م�ن اصدار
الترشيعات ،وإنما التعليمات فقط وفق
الدستور.

هيئة النزاهة :صـدور أمر قبض ملدير عام واستقدام حمافظ أسبق

ص4

الصحفيون يطالبون باملشاركة يف صياغة مدونة أخالقيات اإلعالم اللييب

ص8

جملس الوزراء خيول الكاظمي
الطعن ببعض مواد املوازنة
أمام احملكمة االحتادية
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي ،ام�س الثالث�اء ،وزارة
التج�ارة بمواصلة العم�ل عىل توفري
م�واد البطاقة التمويني�ة ،وفيما اكد
وزير املالية عيل عالوي ،انه س�يطلب
من رئاسة الجمهورية إعادة النظر يف
املوازنة  ،خول مجلس الوزراء ،رئيس
الوزراء بالطع�ن ببعض مواد املوازنة
أمام املحكم�ة االتحادية.وقال املكتب
اإلعالم�ي لرئي�س مجلس ال�وزراء يف
بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :إن «رئي�س
مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي،
ترأس جلسة اعتيادية ملجلس الوزراء،
بحث فيها تطورات االحداث يف البالد،
ومناقش�ة املوضوعات املدرجة ضمن
جدول االعمال» ،الفتا اىل أن «الكاظمي
ج�دد خلال الجلس�ة توجيهات�ه
الس�ابقة ل�وزارة التج�ارة بمواصلة
العم�ل على توفير م�واد البطاق�ة
التمويني�ة ،كم�ا وجه وزي�ر التجارة
للقي�ام بزي�ارات يومي�ة والوق�وف
ميدانيا عىل عملية التوزيع».وأضاف،
أن «الكاظمي ش�دد عىل رضورة قيام

وزارة العم�ل ببذل املزي�د من الجهود
لدع�م الرشائ�ح املش�مولة بالرعاي�ة
االجتماعية ،والعمل بانس�يابية بعيدا
ع�ن الروتني».وأش�ار الكاظمي وفقا
للبي�ان ،إىل «الجه�ود الكبيرة لوزارة
الصح�ة يف حمالت تطعي�م املواطنني
باللق�اح املض�اد لفيروس كورونا»،
داعي�ا «وزارت�ي الرتبي�ة والتعلي�م
الع�ايل اىل التعاون م�ع وزارة الصحة
لتس�هيل أخ�ذ اللقاح�ات م�ن قب�ل
الكوادر التعليمية والتدريسية».وتابع
البيان أن «وزي�ر الصحة والبيئة قدم
تقري�را مفصال عن مس�تجدات عمل
لجن�ة تعزيز االج�راءات الحكومية يف
مجاالت الوقاية والس�يطرة الصحية
والتوعوي�ة بش�أن الحد من انتش�ار
فيروس كورونا ،واس�تعرض جهود
ال�وزارة ومالكاته�ا يف عمليات تلقيح
املواطنني يف بغداد وباقي املحافظات،
وجه�ود حملات التوعي�ة يف ه�ذا
املجال» ،موضحا أن «جلس�ة مجلس
الوزراء شهدت مناقشات مستفيضة
بشأن الطعون باملوازنة العامة».

تفاصيل ص2

إصابات اجلائحة يف العامل تتخطى الـ 141مليونا والوفيات أكثر من  3ماليني

العراق األول عربياً و 25عاملياً بقائمة الدول األكثر تضرراً من فريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
تصدر العراق قائمة الدول العربية األكثر
تس�جيالً إلصاب�ات بفيروس كورون�ا،
ب�ـ 984950حالة مؤك�دة ،ليحتل املوقع
ال�ـ 25عامليا ،فيما أف�ادت جامعة جونز

هوبكن�ز األمريكية بارتف�اع إجمايل عدد
اإلصاب�ات بفريوس كورون�ا يف العالم إىل
أكث�ر من  141ملي�ون إصاب�ة ،وإجمايل
الوفي�ات إىل أكث�ر م�ن  3ماليين وف�اة.
ويتمرك�ز األردن يف املوقع الـ 34يف العالم

التخطيط :العراق حيتاج إىل  136تريليون
دينار إلجناز املشاريع املستمرة

بغداد /الزوراء:
قال وزي�ر التخطي�ط ،خالد بت�ال النجم،
إن الع�راق يحت�اج إىل  136تريليون دينار؛
إلنجاز املشاريع املستمرة ،مبينا ً أن الجزء
األكرب منه�ا لوزارت�ي النف�ط والكهرباء.
وأض�اف النج�م ،يف مقابل�ة تابعته�ا
“الزوراء” :أن هناك أكثر من  6آالف مرشوع
مس�تمر .مشيرا ً إىل أن وزارة التخطي�ط
تواجه مش�كلة يف معالجته�ا ،وخصوصا ً
املتوق�ف منها والتي يص�ل عددها إىل أكثر
من ألف�ي مشروع متوقف.وأوضح وزير
التخطيط :أن توقف املش�اريع سببه عدم
توفر الس�يولة املالية .الفتا ً إىل أن املشاريع
املتوقفة تكلف أجور حراسة وتواجه حالة

اندثار مستمر.وأش�ار النجم ،إىل أن هوية
االقتص�اد العراق�ي هوية هجينة بس�بب
املرحل�ة االنتقالي�ة ،مبين�ا ً أن االقتص�اد
العراقي كان مشلوالً بعد عام .2003ولفت
الوزير ،إىل :أن االس�تثمار بالعراق تواجهه
مش�كلتان؛ ه�ي القوانين وتخصي�ص
األرايض للمش�اريع االس�تثمارية .مشريا ً
إىل أن  95%م�ن األرايض يف العراق مملوكة
للدولة.وتاب�ع“ :الع�راق ل�م يم�ر بظرف
مستقر مع سوء التنفيذ ،نعاني من فساد
ضمن�ي يف تنفيذ املش�اريع”.وقال النجم:
إن الخطط لم تنفذ بس�بب التدهور األمني
واالقتصادي ،وتنفيذ الخطط مقرتن بتوفر
اإلمكانات املالية.

الرافدين حيدد فروعه املشمولة
بسلف املوظفني

بغداد /الزوراء:
ح ّدد مرصف الرافدين ،امس الثالثاء ،فروعه
املش�مولة بالس�لف للموظفين ومنتس�بي
الداخلية.ودع�ا املكتب اإلعالمي للمرصف يف
بيان تلقته “الزوراء”“ ،املوظفني ومنتسبي
الداخلية اىل مراجعة الفروع التي تم تحديدها
لرتوي�ج معاملات الحص�ول عىل الس�لفة
بعد توف�ر التخصيص املايل له�ذه الفروع”.
وأضاف أنه” تم إيقاف العمل بمنح السلف يف

الفرع الرئييس مع اتخاذ االجراءات الوقائية
من كورونا ،وت�م تعويض ذلك يف عدة فروع
وه�ي - :ف�رع الب�اب الرشقي  -ف�رع حي
العام�ل  -فرع الخنس�اء -ف�رع براثا -فرع
القرص األبيض -فرع املعرفة -فرع املشتل-
فرع الخلفاء -ف�رع الخرضاء -فرع املصايف
 ف�رع الحي العرب�ي -فرع الق�دس -فرعسبع قصور  -فرع األعظمية  -فرع الشعب
 -فرع باب املعظم”.

امرأة سورية ترشح النتخابات الرئاسة

دمشق /متابعة الزوراء:
أعلن رئيس مجلس الش�عب السوري حموده
صباغ أن ،فاتن عيل نهار ،تقدمت بطلب ترشح
إىل منص�ب رئي�س الجمهوري�ة ،لتك�ون أول
امرأة س�ورية تتقدم بطلب كهذا.وقال رئيس
املجلس  ،إن مجلس الشعب تبلغ من املحكمة
الدستورية العليا بتقديم فاتن عيل نهار طلب
ترش�يح إىل منصب رئيس الجمهورية”.ويعد
طلب نهار ،وهي من الشخصيات غري املعروفة
ش�عبيا يف البلاد ،ثال�ث طلب ترش�يح يصل

املجلس.وكان صباغ أعل�ن اإلثنني أن املجلس
تلقى كتابين من املحكمة الدس�تورية العليا
بتقدي�م “عبدالله س�لوم عبدالل�ه” و”محمد
ف�راس ياسين رج�وح” طلبين إىل املحكمة
برتشيح نفسيهما ملنصب رئيس الجمهورية.
يذكر أن كل من تنطبق عليه الرشوط املحددة
يف الدس�تور يمكنه أن يتقدم بطلب ترش�يح،
إال أنه ال يعد مرش�حا النتخابات الرئاس�ة إال
إذا حص�ل عىل تأييد من  35عضوا من أعضاء
مجلس الشعب.

من حيث عدد اإلصابات بـ 689482حالة،
وتحتل اململكة املرتبة الـ 44من حيث عدد
ضحايا امل�رض ب�ـ 8308متوفني.ويأتي
لبن�ان يف املرتبة الــ 39من حيث حصيلة
اإلصاب�ات ب�ـ 511398حال�ة ،ويحت�ل

الـ 43من حيث ع�دد ضحايا الجائحة يف
العالم.وتعترب اإلمارات الدولة الـ 41عامليا
وال�ـ 5عربي�ا من حي�ث ع�دد اإلصابات
بفريوس كورونا ب�ـ 498957حالة ،كما
تعد ال�ـ 86من حيث الضحاي�ا بـ 1556

املوقع الـ 47م�ن حيث الوفيات بـ6969
حالة.ويلي�ه املغ�رب يف قائم�ة اإلصابات
باملركز ال�ـ 40عامليا وال�ـ 4عربيا ،حيث
س�جلت البلاد  505949إصاب�ة ،بينه�ا
 8952وف�اة ،م�ا يضع اململك�ة يف املوقع

متوفيا.وتأتي بعدها السعودية يف املرتبة
ال�ـ 42يف العالم والـ 6بين الدول العربية
يف قائم�ة اإلصابات ب�ـ 405940إصابة،
كما تحت�ل املرك�ز الـ 48م�ن حيث عدد
الوفي�ات ب�ـ 6834حال�ة .وتحتل تونس

املوقع الـ 55عامليا والـ 7عربيا من حيث
اإلصابات بـ 287061حالة ،بينها 9825
وف�اة ،ما يجعلها الدولة ال�ـ 40يف قائمة
ضحايا الجائحة.

تفاصيل ص2

طلب رمسي بتواقيع  71نائبا لتشكيل جلنة مؤقتة ملراقبة تنفيذ املوازنة

الربملان خيفق يف عقد جلسته امس لعدم اكتمال النصاب ويقرر عقدها غدا اخلميس
الزوراء  /يوسف سلمـان:
اخفق مجل�س النواب يف عقد جلس�ته
املق�ررة ي�وم ام�س الثالث�اء بس�بب
ع�دم وج�ود نص�اب قانون�ي يس�مح
لبدء الجلس�ة التي كان مق�ررا عقدها
الس�اعة الواحدة ظهرا  ،لتقرر رئاس�ة
الربمل�ان تأجيلهـا اىل ي�وم غد الخميس

.باملقاب�ل تبن�ى ن�واب  ،تقدي�م طل�ب
رس�مي اىل رئاس�ة مجل�س الن�واب
الس�تصدار قرار بتش�كيل لجنة مؤقتة
ملراقب�ة تنفي�ذ املوازنة العام�ة  ،وذلك
ملراقبة حس�ن تنفيذ والت�زام الحكومة
ببن�ود قان�ون املوازن�ة  ، 2021وابعاد
االم�وال املخصصة للمش�اريع الكربى

والقروض عن ايدي الفاسدين.وتضمن
الطل�ب النياب�ي الذي اع�ده النائب عن
كتلة تحالف س�ائرون صباح الساعدي
 ،تواقي�ع  71نائبا ع�ن كتل مختلفـة ،
تش�كيل لجنة مؤقتة تضم  3نواب من
اعضاء كل م�ن لجان املالي�ة والنزاهة
والزراع�ة واالقتص�اد والطاقة والعمل

اصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع
وعدد امللقحني يتجاوز الـ  258ألفا

الزوراء /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،ام�س الثالثاء،
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لفيروس كورون�ا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 8208
اصاب�ة جديدة و 34حالة وفاة وش�فاء 6888
حال�ة ،حددت دائ�رة صحة الرصاف�ة التوزيع
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذكرت
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان ع�دد
الفحوص�ات املختربي�ة ليوم ام�س،43780 :
ليصبح ع�دد الفحوصات الكلي�ة،8891116 :

مبينة انه تم تسجيل  8208اصابة جديدة و34
حالة وف�اة وش�فاء  6888حالة.واضافت :ان
عدد حاالت الشفاء الكيل،)87.7%( 870927 :
ام�ا عدد ح�االت االصاب�ات ال�كيل،993158 :
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج،107171 :
يف حين عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة:
 ،486وع�دد ح�االت الوفيات ال�كيل،15060 :
الفت�ة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس،17426 :
ليصبح عدد امللقحني الكيل.258654 :

تفاصيل ص3

والخدمات وش�ؤون االقالي�م ومتابعة
تنفي�ذ الربنام�ج الحكوم�ي النيابية ،
وتنتخب اللجنة رئيس�ا لها من اعضاء
اللجن�ة املالي�ة ونائب�ا للرئي�س م�ن
اعض�اء لجنة النزاه�ة ومقررا لها من
اعضاء لجن�ة متابعة تنفي�ذ الربنامج
الحكوم�ي .وبموجب الطل�ب النيابي ،

يحق اللجن�ة املؤقتة االس�تعانة بكـل
من ديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة
ودائرة املوازن�ة يف وزارة املالية  ،ودائرة
مكافحة الجريمة االقتصادية يف وزارة
الداخلي�ة  ،واي دائ�رة او جه�ة اخرى
ترى اللجنة رضورة االستعانة بها .

تفاصيل ص3

بريطانيا تطور عالجات فريوسية لـ”كوفيد ”19
ميكن تناوهلا يف املنزل
لندن /متابعة الزوراء:
قال رئي�س الوزراء الربيطاني بوريس جونس�ون ،إن بالده
بدأت البحث عن مضادات فريوس�ية لعلاج “كوفيد ،”-19
وته�دف إىل الحص�ول عىل عالجني فعالني على األقل يمكن
استخدامهما يف املنازل بحلول نهاية العام.وأشاد جونسون
بظه�ور لقاح�ات “كوفي�د  ”19واالختب�ارات املنتظم�ة
كمفاتي�ح الس�تعادة الحي�اة الطبيعي�ة بحل�ول الصي�ف،
لكن حكومت�ه تدعم أيض�ا البحث يف العالجات للمس�اعدة
يف مكافح�ة الوب�اء ،حس�بما ذك�رت وكال�ة “رويترز”.

وأضاف جونسون“ :سيس�عى فريق العمل الجديد الخاص
باألدوي�ة املضادة للفريوس�ات إىل تطوي�ر عالجات مبتكرة
يمكن�ك تناولها يف املنزل لوقف انتش�ار فيروس كورونا”.
يمك�ن أن توفر ه�ذه العالج�ات دفاعا حيوي�ا آخر ضد أي
زي�ادة مس�تقبلية يف اإلصاب�ات وتنق�ذ املزيد م�ن األرواح.
وأثبت�ت األبحاث التي أجراها علم�اء بريطانيون أن كال من
“الستريويد ديكساميثازون” و”توسيليزوماب” ،وهو دواء
لعالج التهاب املفاصل طورته رشكة “روش” ،قلال من خطر
الوفاة لدى املرىض املصابني إصابة حادة بـ”كوفيد .”19

عقب ساعات من فوزه بوالية رئاسية سادسة

مقتل الرئيس التشادي إدريس دييب يف جبهة القتال مشال البالد
تشاد /متابعة الزوراء:
لم تمض س�اعات عىل فوزه بس�ادس
والي�ة ل�ه ،حتى أعل�ن مقت�ل الرئيس
التشادي .فقد بث التلفزيون الرسمي
ام�س الثالث�اء ،نب�أ مقت�ل الرئي�س
إدري�س ديب�ي متأثرا بج�روح أصيب
به�ا عىل خ�ط الجبهة يف مع�ارك ضد
املتمردين يف شمال البالد ،خالل عطلة
نهاية األس�بوع.وأعلن املتحدث باسم
الجيش ،الجنرال ع�زم برماندوا أغونا
يف بي�ان تلي عبر تلفزيون تش�اد ،أن

“رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو
لفظ أنفاسه األخرية مدافعا عن وحدة
وسلامة األرايض يف س�احة املعركة”،
مضيف�ا “نعل�ن ببالغ األىس للش�عب
التش�ادي نب�أ وفاة ماريش�ال تش�اد
الثالثاء يف  20نيس�ان/أبريل .”2021
ً
والحق�ا ،أكد الجي�ش أنه تم تش�كيل
مجلس عسكري انتقايل بقيادة محمد
إدري�س ديبي نج�ل الرئي�س الراحل.
أت�ى ذل�ك ،بعد ي�وم على ف�وز ديبي
باالنتخاب�ات ،حي�ث أظه�رت النتائج

األولية االثنني ،أن الزعيم املخرضم فاز
بفرتة والية سادسة ،وسط توتر أمني،
إثر رصد رتل مسلحني كانوا يتقدمون
ص�وب العاصم�ة نجامينا.فقد قامت
جبه�ة التغيير والوف�اق املتم�ردة
املتمركزة على الحدود الش�مالية مع
ليبيا بشق طريقها جنوبا بعد مهاجمة
نقط�ة حدودي�ة ي�وم االنتخاب�ات،
داعي�ة إىل إنهاء رئاس�ة ديبي.وعرض
التلفزي�ون التش�ادي الرس�مي األحد،
ص�ورا ملركبات محرتق�ة ولعدد صغري

م�ن الجث�ث مغط�اة بالرم�ال .فيم�ا
هتف حش�د من الجنود بجوار عرشات
م�ن املتمردي�ن األرسى الذين جلس�وا
وأياديه�م مقي�دة خل�ف ظهوره�م.
بالتزام�ن ،دق�ت تل�ك االضطراب�ات
خلال اليومين املاضيني ج�رس إنذار
بني ال�دول الغربي�ة التي تعتبر ديبي
حليفا يف قتال الجماعات املتطرفة بما
يف ذل�ك بوكو ح�رام يف ح�وض بحرية
تش�اد والجماعات املرتبطة بتنظيمي
القاعدة وداعش يف منطقة الساحل.

وكان ديب�ي ( 68عام�ا) حص�ل على
 79.3باملئ�ة من األص�وات االنتخابية
يف  11أبريل ،بعدما قاطعها كبار قادة
املعارضة احتجاجا عىل جهوده لتمديد
حكم�ه املس�تمر من�ذ  30عاما.يذكر
أن الرئي�س القتي�ل كان اس�توىل عىل
الس�لطة يف تمرد مس�لح ع�ام .1990
وكان ُيع�د أحد أكث�ر زعم�اء إفريقيا
بقاء يف الس�لطة وحليفا وثيقا للقوى
الغربية التي تقاتل املتش�ددين يف غرب
ووسط إفريقيا.
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جملس الوزراء خيول الكاظمي الطعن ببعض مواد املوازنة أمام احملكمة االحتادية

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،امس الثالثاء ،وزارة التجارة
بمواصلة العمل عىل توفري مواد البطاقة
التموينية ،وفيما اكد وزير املالية
عيل عالوي ،انه سيطلب من رئاسة
الجمهورية إعادة النظر يف املوازنة ،
خول مجلس الوزراء ،رئيس الوزراء
بالطعن ببعض مواد املوازنة أمام
املحكمة االتحادية.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس
الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء» :إن
«رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،ترأس جلسة اعتيادية ملجلس
الوزراء ،بحث فيها تطورات االحداث يف
البالد ،ومناقشة املوضوعات املدرجة
ضمن جدول االعمال» ،الفتا اىل أن
«الكاظمي جدد خالل الجلسة توجيهاته
السابقة لوزارة التجارة بمواصلة العمل
عىل توفري مواد البطاقة التموينية ،كما
وجه وزير التجارة للقيام بزيارات يومية

والوقوف ميدانيا عىل عملية التوزيع».
وأضاف ،أن «الكاظمي شدد عىل رضورة
قيام وزارة العمل ببذل املزيد من الجهود
لدعم الرشائح املشمولة بالرعاية
االجتماعية ،والعمل بانسيابية بعيدا عن
الروتني».
وأشار الكاظمي وفقا للبيان ،إىل «الجهود
الكبرية لوزارة الصحة يف حمالت تطعيم
املواطنني باللقاح املضاد لفريوس
كورونا» ،داعيا «وزارتي الرتبية والتعليم
العايل اىل التعاون مع وزارة الصحة
لتسهيل أخذ اللقاحات من قبل الكوادر
التعليمية والتدريسية».
وتابع البيان أن «وزير الصحة والبيئة قدم
تقريرا مفصال عن مستجدات عمل لجنة
تعزيز االجراءات الحكومية يف مجاالت
الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية
بشأن الحد من انتشار فريوس كورونا،
واستعرض جهود الوزارة ومالكاتها يف
عمليات تلقيح املواطنني يف بغداد وباقي
املحافظات ،وجهود حمالت التوعية يف

هذا املجال» ،موضحا أن «جلسة مجلس
الوزراء شهدت مناقشات مستفيضة
بشأن الطعون باملوازنة العامة».

وقد أصدر املجلس القرار التايل :تخويل
رئيس مجلس الوزراء صالحية الطعن
أمام املحكمة االتحادية العليا يف عدد من

مواد قانون املوازنة العامة االتحادية
للسنة املالية ،٢٠٢١ /يف ضوء التقرير
املقدم من األمانة العامة ملجلس

الوزراء».
من جهته ،أكد وزير املالية عيل عبد
األمري عالوي ،أن الوزارة ستطلب من
رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض
التصحيحات يف املوازنة.
وقال عالوي خالل حديثه يف املؤتمر
الصحفي األسبوعي للمتحدث باسم
مجلس الوزراء تابعته «الزوراء» :إننا
«سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة
النظر ببعض التصحيحات يف املوازنة».
وأشار الوزير إىل أن «الوزارة تحاول
الوصول إىل حل جيد لرفع مستوى
الدخل».
اىل ذلك ،أكد وزير التخطيط خالد بتال
النجم ،أن رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي وجه برضورة اإلرساع يف تنفيذ
فقرات املوازنة.
وقال النجم يف مؤتمر صحفي مشرتك
مع املتحدث باسم مجلس الوزراء ووزير
املالية :إن «رئيس الوزراء وجه برضورة
اإلرساع يف تنفيذ فقرات املوازنة ،خالل

جلسة املجلس اليوم».
وبخصوص فقرات املوازنة أكد النجم:
«سنطعن بمادة يف املوازنة تتعلق
بتدقيق ومراقبة الخطط املقدمة من
املحافظني».
ً
وتابع« :سنطعن أيضا بمادة إلزام
الوزارات بنقل بعض التشكيالت وضمها
ملجلس الخدمة االتحادي».
كما  ،خول مجلس الوزراء ،اليوم
الثالثاء ،رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي بالطعن ببعض مواد املوازنة
أمام املحكمة االتحادية.
وقال املتحدث باسم مجلس الوزراء
حسن ناظم يف املؤتمر الصحفي
األسبوعي وتابعته وكالة األنباء العراقية
(واع) :إن «بعض مواد املوازنة غريت
بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة».
وأكد أن «مجلس الوزراء خول رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي بالطعن
ببعض مواد املوازنة أمام املحكمة
االتحادية».

إصابات اجلائحة يف العامل تتخطى الـ 141مليونا والوفيات أكثر من  3ماليني

العراق األول عربياً و 25عاملياً بقائمة الدول األكثر تضرراً من فريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
تصدر العراق قائمة الدول العربية األكثر
تسجيالً إلصابات بفريوس كورونا،
بـ 984950حالة مؤكدة ،ليحتل املوقع
الـ 25عامليا ،فيما أفادت جامعة جونز
هوبكنز األمريكية بارتفاع إجمايل عدد
اإلصابات بفريوس كورونا يف العالم إىل
أكثر من  141مليون إصابة ،وإجمايل
الوفيات إىل أكثر من  3ماليني وفاة
ويتمركز األردن يف املوقع الـ 34يف العالم
من حيث عدد اإلصابات بـ689482
حالة ،وتحتل اململكة املرتبة الـ44
من حيث عدد ضحايا املرض بـ8308
متوفني.
ويأتي لبنان يف املرتبة الــ 39من حيث
حصيلة اإلصابات بـ 511398حالة،
ويحتل املوقع الـ 47من حيث الوفيات
بـ 6969حالة.
ويليه املغرب يف قائمة اإلصابات باملركز
الـ 40عامليا والـ 4عربيا ،حيث سجلت

البالد  505949إصابة ،بينها  8952وفاة،
ما يضع اململكة يف املوقع الـ 43من حيث
عدد ضحايا الجائحة يف العالم.
وتعترب اإلمارات الدولة الـ 41عامليا والـ5
عربيا من حيث عدد اإلصابات بفريوس
كورونا بـ 498957حالة ،كما تعد الـ86
من حيث الضحايا بـ  1556متوفيا.
وتأتي بعدها السعودية يف املرتبة الـ42
يف العالم والـ 6بني الدول العربية يف
قائمة اإلصابات بـ 405940إصابة ،كما
تحتل املركز الـ 48من حيث عدد الوفيات
بـ 6834حالة.
وتحتل تونس املوقع الـ 55عامليا والـ7
عربيا من حيث اإلصابات بـ287061
حالة ،بينها  9825وفاة ،ما يجعلها
الدولة الـ 40يف قائمة ضحايا الجائحة.
وتأتي فلسطني يف املرتبة الـ 57عامليا
والـ 8عربيا من حيث اإلصابات
بـ 282270حالة ،وتعترب الدولة الـ71
من حيث الوفيات بـ 3047حالة.

وتعد الكويت الدولة الـ 59يف العالم والـ9
عربيا يف قائمة اإلصابات بـ258497
حالة ،كما تعد الـ 89بني دول العالم من
حيث الوفيات بـ 1456حالة.
أما املركز الـ 10عربيا من حيث املصابني
بفريوس كورونا فهو من نصيب مرص
التي تعد كذلك الـ 68يف العالم بـ217186
حالة ،لكنها تحتل املوقع الـ 34عامليا من
حيث الوفيات بـ 12778حالة.
ويف السياق نفسه ،أفادت جامعة جونز
هوبكنز األمريكية بارتفاع إجمايل عدد
اإلصابات بفريوس كورونا يف العالم إىل
أكثر من  141مليون إصابة ،وإجمايل
الوفيات إىل أكثر من  3ماليني وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمايل
اإلصابات بفريوس كورونا يف العالم
 ،141.828.958وإجمايل الوفيات
.3.027.604
وتصدرت الواليات املتحدة قائمة الدول
من حيث عدد الوفيات جراء الفريوس

بـ 567690حالة وفاة ،وبلغ إجمايل
اإلصابات فيها .31.737.347
تلتها الربازيل يف املرتبة الثانية من حيث
عدد الوفيات بـ 374682حالة فاة،
وإجمايل اإلصابات .13.973.695
يف املرتبة الثالثة تأتي املكسيك بإجمايل
وفيات  ،212466وإجمايل إصابات
.2.306.910
ويف املرتبة الرابعة الهند من حيث عدد
الوفيات بـ ،178769وإجمايل إصابات
.15.061.919
ويف املرتبة الخامسة بريطانيا بإجمايل
وفيات  ،127524وإجمايل إصابات
.4.406.114
وسادسا إيطاليا بإجمايل وفيات ،117243
وإجمايل إصابات .3.878.994
ويف املرتبة السابعة روسيا بإجمايل
وفيات  ،104173وإجمايل إصابات
.4.657509
ويف املرتبة الثامنة فرنسا بإجمايل وفيات

رقم املناقصة2021/4/
رقم التبويب351/

				
الشركة العامة لتجارة احلبوب 		
						
القسم القانونيLawdep@grainp.iq/
قسم االستريادImport1@grainb.iq /
قسم التسويقmarket@grainb.iq/
قسم احلاسبةcomputer@grainb.iq/
إعالن للمرة األوىل
 -1يرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االشخاص الطبيعيني لتقديم
عطاءاتهم للعمل الخاص (تحميل وتفريغ الحبوب يف صومعة الطوز).
 -2تتوفر لدى (الرشكة العامة لتجارة الحبوب) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء
منها لتنفيذ الخدمات (أعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص(صومعة الطوز).
 -3بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة
لتجارة الحبوب /القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم – مدخل الشيخ عمر -الطابق االول) وبعد دفع قيمة
البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة( )750000سبعمائة وخمسون الف دينار ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف
الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني أعاله.
 -4يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:
كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب.هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.بطاقة السكن.البطاقة التموينية.شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات. -5تسلم العطاءات اىل العنوان (:الرشكة العامة لتجارة الحبوب/القسم القانوني الكائن يف بغداد –باب املعظم –مدخل
الشيخ عمر-الطابق الثاني) يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2021/5/12
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور
يف العنوان (الرشكة العامة لتجارة الحبوب /بغداد –باب املعظم –مدخل الشيخ عمر-الرشكة العامة لتجارة الحبوب-
قاعة مكتب السيد املدير العام)يف الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهرا ً من يوم االربعاء املوافق 2021/5/12
يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها(خطاب ضمان مرصيف او
صك مصدق) وبمبلغ( )100,000,000مائة مليون دينار عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق /البنك املركزي
العراقي ،علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

مالحظات:
 -1تكون نفاذية العروض( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة.
 -2سيتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن ( )7ايام من تاريخ
غلق املناقصة واملصادف يوم .2021/5/3
 -3تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة
بمدة ال تقل عن()28يوم.
 -4يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف  2021/5/12يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير
العام.
عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

 101339وإجمايل إصابات .5.357.229
ويف املرتبة التاسعة أملانيا بإجمايل وفيات

 ،80353وإجمايل إصابات .3.167.137
تلتها يف املرتبة العارشة إسبانيا ،بإجمايل

وفيات  ،77102وإجمايل إصابات
.3.428.354

تقارير
العدد 7472 :االربعاء  21نيسان 2021

العراق والسعودية يؤكدان أهمية االنفتاح
والتقارب مع اجلميع من خالل احلوار البنّاء

بغداد /الزوراء:
بح�ث مستش�ار األم�ن القوم�ي قاس�م
األعرجي مع الس�فري الس�عودي يف بغداد
عب�د العزي�ز الش�مري ،ام�س الثالث�اء،
أوضاع املنطقة والعالقات الثنائية.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي ملستش�ار األمن
القوم�ي يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :إن
“مستشار األمن القومي قاسم األعرجي،
اس�تقبل بمكتبه اليوم الثالث�اء (امس)،
الس�فري الس�عودي يف بغداد عب�د العزيز
الش�مري” ،مبينا ان “األعرجي بحث مع
السفري السعودي تعزيز العالقات األخوية
بين بغداد والري�اض والتأكيد عىل أهمية
االنفت�اح والتقارب مع الجميع من خالل

الحوار ّ
البناء والعمل املشرتك”.
واضاف ان “الجانبني استعرضا األوضاع
السياس�ية واألمنية يف املنطقة ،والس�بل
الكفيل�ة بإنه�اء الخالف�ات ،بم�ا يخدم
مصال�ح دول وش�عوب املنطق�ة ،م�ع
التأكي�د عىل أن الحوار والتفاهم ُ
وحس�ن
الج�وار ،م�ن ش�أنها تعزي�ز االس�تقرار
والتنمية وتشجيع االس�تثمارات يف كافة
املجاالت “.
وتاب�ع املكت�ب ان “اللق�اء ش�هد ،أيضا،
التأكي�د على أهمي�ة أن تش�هد املنطقة
مزي�دا من االس�تقرار ،من خلال تجاوز
األزمات والرتكيز عىل املصالح املشتركة
لدول وشعوب املنطقة”.

بطاقة  300مليون قدم مكعب قياسي باليوم

النفط تعلن إحالة عقد تطوير حقل املنصورية
الغازي إىل سينوبيك الصينية
بغداد /الزوراء:
فازت رشكة ( )Sinopecالصينية بعقد تطوير
حق�ل املنصوري�ة الغ�ازي يف محافظ�ة دياىل
بطاقة  300مليون قدم مكعب قيايس باليوم .
وق�ال وزي�ر النف�ط ،احس�ان عبدالجب�ار
اس�ماعيل ،اثناء مشاركته يف جولة الرتاخيص
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان م�ن اولوي�ات
الوزارة تطوي�ر الصناعة الغازية واالس�تثمار
االمث�ل للغ�از ،باالضاف�ة اىل تطوي�ر قط�اع
التصفية والتكرير يف البالد ،واليوم نشهد حدثا
مهما سيتم من خالله تطوير حقل املنصورية
الغ�ازي يف محافظة دي�اىل واهمية تطوير هذا
الحق�ل تكمن يف انه يس�تهدف اس�تثمار الغاز
الح�ر فيه واالس�تفادة منه يف تعظي�م االنتاج
الوطني من الغاز بإضاف�ة  300مقمق باليوم
وه�ي الطاقة املتوقع�ة واملخطط له�ا ،فضالً
عن توفير الوق�ود اىل محطات تولي�د الطاقة
الكهربائية .
ودع�ا الوزي�ر الرشك�ة الفائ�زة بعق�د تطوير
الحق�ل والجه�ات املعنية يف ال�وزارة برضورة
االرساع بإج�راءات توقي�ع العق�د للمب�ارشة
بعملي�ات التطوي�ر لالس�تفادة م�ن الطاقات
املتاح�ة للبالد من الغاز واس�تثمارها لتحقيق
التنمية االقتصادية .
واش�ار اس�ماعيل اىل ان ال�وزارة تش�جع
االس�تثمار يف قط�اع الغ�از ونعمل على ابرام
عق�ود م�ع رشكات عاملي�ة اجنبي�ة لتطوي�ر
حق�ول غازي�ة وبناء منش�آت لتصني�ع الغاز
يف البرصة وميس�ان وذي ق�ار واالنبار ،مؤكدا ً
حرص الوزارة عىل توفري البيئة املناسبة للعمل
يف القطاع النفطي والغازي .
وقال وكيل الوزارة لش�ؤون االستخراج ،كريم
حط�اب :ان وزارة النفط وم�ن خالل جهودها
يف تنظيم جولة الرتاخيص قد ارس�ت مناقشة
التطوي�ر لحق�ل املنصورية الغ�ازي اىل رشكة
(ساينوبك) الصينية لتقديمها اوطا العطاءات،
وتع�د احال�ة العقد اىل الرشك�ة الفائزة خطوة
متقدم�ة يف عملي�ات اس�تثمار الغ�از الحر يف
الحقل .مشريا اىل العقد سيكون بنسبة ()51%
لصالح رشكة نفط الوسط ممثل وزارة النفط
و( )49%لصال�ح الرشك�ة الفائ�زة .موضحا
ان اهمي�ة تطوير الحقل تات�ي لتامني احتياج
محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز .
وقال مدير عام دائرة العقود والرتاخيص ،عيل
مع�ارج :ان ال�وزارة ومن خالل دائ�رة العقود
قامت باالعداد والتهيئة لتنظيم جولة تراخيص
جدي�دة إلحالة عق�د تطوير حق�ل املنصورية
الغ�ازي وفق االج�راءات القانونية املتبعة بهذا

الخصوص وجرت دعوة الشركات وتم تاهيل
( )8رشكات للمش�اركة يف املنافس�ة ،وف�ازت
رشكة ( )Sinopecالصينية بعد تقديمها عطاء
بقيمة ( )23.88كنس�بة مشاركة يف الربحية،
علما ان هذه النسبة تجزأ اىل ( )51%اىل رشكة
نف�ط الوس�ط الرشي�ك الحكوم�ي و()49%
اىل الرشك�ة الصيني�ة الفائ�زة ،وكان هو أوطأ
العطاءات املقدمة.
واش�ار مع�ارج اىل ان املالمح االساس�ية لعقد
تطوي�ر الحق�ل تؤك�د على ملكي�ة الث�روات
الطبيعي�ة داخ�ل الحقل واملنتج منها للش�عب
العراقي وسيقوم املقاول بتمويل كافة انشطة
االستكش�اف والتقييم والتطوير واالنتاج ،وان
مدة العقد ( )25عاما مع امكانية التمديد ()5
س�نوات اخرى ،وس�تلتزم الرشكة وفقا للعقد
الذي سيربم معها بتطوير برئين ،باالضافة اىل
تعهده�ا بتوفري فرص التدري�ب والتكنولوجيا
الحديث�ة ،وفرص العمل ألبن�اء محافظة دياىل
ورشاء الس�لع والخدم�ات املحلي�ة ،ويخض�ع
العق�د وكل اطراف�ه واملقاول�ون الثانويون اىل
القانون العراقي .
ومن جانبه ،قال معاون مدير عام رشكة نفط
الوسط ،قدوري عبد سليم :ان حقل املنصورية
الغ�ازي من الحق�ول املهمة جدا إلنت�اج الغاز
الحر ،وم�ن املؤمل ان تصل الطاق�ة االنتاجية
للحق�ل اىل  300ملي�ون ق�دم مكع�ب قي�ايس
باليوم ،وان عملية االنت�اج فيه تكون بمراحل
تبدأ من ( )50مقمقا باليوم وصوال اىل الطاقة
املنشودة.
من جهته ،قال املتحدث الرسمي باسم الوزارة،
عاصم جه�اد :ان حقل املنصورية من الحقول
الغازية املهمة حيث عملت الوزارة ومنذ سنوات
لتطوي�ره ،وتم�ت احالته اىل ائتلاف الرشكات
الت�ي فازت بعق�د تطويره يف ع�ام  2010لكن
بس�بب الظ�روف االمني�ة يف حينها انس�حبت
الرشكات من عملية التأهيل والتطوير ،واليوم
فق�د نجحنا يف اعادة عملية عرضه للتنافس يف
جولة تراخيص جدي�دة وتمت عملية التنافس
بعلني�ة ش�فافية ،بحض�ور الوزي�ر والوكالء
وامل�دراء العامين للشركات والدوائ�ر املعنية
وحض�ور الشركات املتنافس�ة ،لتب�دأ مرحلة
جدي�دة م�ن عملي�ات التطوي�ر له�ذا الحق�ل
الغازي ،وس�وف تتبعها خط�وات مهمة خالل
الفرتة القريبة املقبلة.
وف�ازت رشك�ة ( )Sinopecالصيني�ة بعق�د
تطوير الحقل الذي س�يوفر ام�دادات الغاز اىل
محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات
املتعلقة بالغاز.
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بعد تسجيل  8208إصابة جديدة و 34حالة وفاة
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اصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع وعدد امللقحني يتجاوز الـ  258ألفا
الزوراء/مصطفى العتابي :
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة،
ام�س الثالثاء ،املوق�ف الوبائي
اليوم�ي لفيروس كورون�ا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل  8208اصاب�ة جديدة
و 34حالة وفاة وش�فاء 6888
حال�ة ،ح�ددت دائ�رة صح�ة
الرصاف�ة التوزي�ع الجغ�رايف
لالصابات حسب املناطق.
وذك�رت الوزارة يف بي�ان تلقته
“الزوراء” :ان عدد الفحوصات
املختربية لي�وم امس،43780 :
ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات
الكلي�ة ،8891116 :مبين�ة انه
تم تسجيل  8208اصابة جديدة
و 34حالة وفاة وش�فاء 6888
حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)87.7%( 870927 :اما
ع�دد ح�االت االصاب�ات الكيل:
 ،993158بينم�ا ع�دد الحاالت
التي تح�ت العلاج،107171 :
يف حين ع�دد الح�االت الراقدة
يف العناية املرك�زة ،486 :وعدد
ح�االت الوفيات الكيل،15060 :
الفتة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم
ام�س ،17426 :ليصب�ح ع�دد
امللقحني الكيل.258654 :
م�ن جهت�ه ،اعل�ن مدي�ر عام
صح�ة بغ�داد الرصاف�ة عب�د

الغني الساعدي ،تسجيل 1020
اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينها  729حال�ة رصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال الس�اعدي يف بي�ان تلقته
“ال�زوراء” :ان “املؤسس�ات
الصحية سجلت امس يف جانب
الرصاف�ة  1020اصابة جديدة
بفيروس كورون�ا موزع�ة
كالتايل729 :حالة خالل الرصد
الوبائ�ي للقطاع�ات الصحية:
قط�اع البلدي�ات الثان�ي 127
حالة من خالل الرصد الوبائي/

قطاع املدائن  37حالة من خالل
الرصد الوبائي  /قطاع البلديات
األول  31حالة من خالل الرصد
الوبائ�ي /قط�اع الرصافة 82
حالة من خالل الرصد الوبائي/
قط�اع بغ�داد جدي�دة  99حالة
م�ن خلال الرص�د الوبائ�ي /
قطاع الصدر  95حالة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع الش�عب
 62حال�ة م�ن خلال الرص�د
الوبائ�ي /قط�اع االعظمية 59
حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع االس�تقالل  36حالة من

خالل الرص�د الوبائ�ي /قطاع
النه�روان  71حال�ة م�ن خالل
الرصد الوبائي291 :حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية
53 :حالة يف مدينة الصدرموزعة
عىل املحلات  /الحميدية / /
 / 14معمل الغ�از  /االورفيل
 /الحبيبية8 ،حاالت يف ش�ارع
فلسطني محلة /508 /505 /
املس�تنرصية 17 ،502 /حالة
يف الش�عب محل�ة  /س�بع
قص�ور  ،/قرب الن�ادي العربي
/الجمعي�ات / 337 /ح�ي اور

 /ح�ي البس�اتني /333 /
9 ،324 / 321/ 341ح�االت
يف منطق�ة الزعفرانية ،توزعت
على املحلات /979/ 769 /
 /952ح�ي الس�كك 9 62 / /
14 ، /حال�ة يف النه�روان /
الزراعي  /حي الوحدة32 ،حالة
يف منطقة البلديات توزعت عىل
محالتها وشوارعها 13 ،حاالت
يف منطقة الكرادة محلة 910 /
 13 ، 12 906 /حالة يف منطقة
بغداد جديدة محلة /السوق /
ش�ارع املس�بح 719 / 725 /
13 ،703 /حال�ة يف منطق�ة
االمين محل�ة 731 / 738 / /
 /املعلمين 9 ،حاالت يف منطقة
الزوي�ة  14 ،حال�ة يف منطق�ة
العبيدي محلة  /714 /السوق
 /الشهداء  8 ،حاالت يف منطقة
زيون�ة محلة  / 714 /تقاطع
ميس�لون 9 ،ح�االت يف منطقة
الضب�اط9 ،ح�االت يف ح�ي
القاه�رة 4 ،ح�االت يف منطقة
الحرية
 8 ،حاالت يف منطقة املدائن11 ،
حال�ة يف منطقة الحس�ينية 7 ،
حاالت يف منطق�ة الطالبية 5 ،
ح�االت يف منطقة ح�ي النضال
 4 ،ح�االت يف ب�اب الش�يخ 5 ،
ح�االت يف ال�دورة  9،ح�االت يف
الصبيخ  5 ،حاالت يف الكفاح.

املالية  :وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص املوازنة املعلنة يف اجلريدة الرمسية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة املالي�ة ،امس الثالث�اء ،وجود
أخط�اء ضم�ن ج�داول ونص�وص املوازنة
املعلن�ة يف الجريدة الرس�مية ،فيما أش�ارت
اىل أنها س�تفاتح رئاسة الجمهورية لغرض
التصحيح.
وق�ال املكتب االعالمي للوزارة يف بيان تلقته
“ال�زوراء” :إن “ال�وزارة ب�دأت بإج�راءات
تدقي�ق قان�ون املوازن�ة العام�ة االتحادية
رقم ( )23لس�نة  2021/ال�ذي تم نرشه يف
الجري�دة الرس�مية بالع�دد  4625يف /12
نيس�ان ، 2021/وتم�ت مالحظتن�ا بوجود
اخطاء ضمن الجداول والنصوص”.
واضاف انه “س�تتم مفاتحة ديوان الرئاسة
لغرض اصدار بيان تصحيح وفقا للصالحية
املخول�ة لهم بموجب اح�كام املادة ( )8من
قانون النرش يف الجريدة الرسمية رقم ()78
لسنة .”1977
وتابع أن “كل األخطاء التي وردت يف املرشوع
املرس�ل من قب�ل مجل�س الن�واب بموجب

كتابه�ا املرق�م  1/9/3022يف 6/4/2021
واملرس�ل م�ن قب�ل رئاس�ة الجمهورية اىل
الجري�دة الرس�مية بموجب كتابه�ا املرقم
ذ.و 1/41/1278/يف  12/4/2021واملبينة
ادناه-:
 1ورد بامل�ادة /1اوالً  /أ تق�در اي�راداتاملوازن�ة العام�ة االتحادي�ة للس�نة املالي�ة
 )101320141984( 2021/ال�ف دين�ار
حس�بما مبني يف الج�دول (أ) االيرادات عىل
وفق االعداد امللحق بهذا القانون .
يف حين ان جدول (أ) لم يع�دل وفق اجمايل
االيرادات املش�ار اليها أعاله وانما تم االبقاء
على اجم�ايل االي�رادات املرس�لة بمشروع
الحكوم�ة والبال�غ ( )93159954484الف
دينار .
 2كذل�ك ورد يف امل�ادة /2اوال /النفق�اتيخص�ص مبل�غ ( )129993009291ال�ف
دينار للسنة  2021/منها:
1أ -النفقات التشغيلية ()90559139482ال�ف دينار توزع وفق الحقل(1و 2و  )3من

الجدول (ب) النفقات بحسب الوزارات .
يف حين ان االجم�ايل الصحي�ح ه�و
( )98974139482ال�ف دين�ار وليس�ت
( )90559139482ال�ف دين�ار ،وذلك لعدم
ادراج حقول التشغيلية االضافية لكون املبلغ
االخير هو حاصل مجم�وع الحقل العامود
رقم ( )1مضاف اليه ( )1882000000الف
دينار املبالغ التشغيلية الجديدة .
 3ام�ا بالنس�بة الجم�ايل الرأس�ماليةفق�د ورد ضم�ن القان�ون نفس�ه بمبل�غ
( )29136869809ال�ف دين�ار (تس�عة
وعشرون ترلي�ون ومائ�ة وس�تة وثالثون
ملي�ار وثمانمائة وتس�عة وس�تون مليون
وثمانمائ�ة وتس�عة الف دين�ار ) توزع بني
وف�ق ( الحق�ل  4/اجم�ايل النفق�ات ) من
(الج�دول /ب النفقات بحس�ب الوزارات )
والجدول (هـ) امللحق بهذا القانون بضمنها
املبالغ التالية .
يف حين ورد ضمن جدول (ب) املعد من قبل
مجلس النواب مبلغ ( )25713294605الف

ينار وعند اضافة حقل الرأسمالية االضافية
الجدي�دة الواردة بج�دول (ب) املعد من قبل
مجلس النواب س�يكون ()29136869809
الف دينار ،وان اجمايل املبلغ الوارد بالجدول
امللحق بالقانون املرس�ل م�ن قبل الحكومة
ه�و ( )27757619729ال�ف دين�ار والذي
اليمكن اعتماده لكون الربملان قام بتخفيض
اجمايل النفقات الرأس�مالية ،كما ان جدول
(هـ) املشار اليه بالفقرة ( )3اعاله ال يمكن
اعتم�اده لك�ون اصل الج�دول ل�م يعتمده
مجلس الن�واب ،وانما جرى تغيريه بموجب
جدول (ب) .
 4كذل�ك وردت ضم�ن ج�دول صفح�ة( )9بش�أن الفقرة (ثالثاً) العجز (=1أ+ب)
اجمايل االي�رادات ( )320141984101الف
دينار وهو ال يطابق اجم�ايل الفقرة (أ+ب)
وانما الصحيح هو ( )101320141984الف
دينار ،وس�تتم مفاتحة رئاس�ة الجمهورية
لغرض اص�دار بيان التصحيح املش�ار اليه
اعاله .

على خلفية فاجعة قطار طوخ

إقالة رئيس هيئة السكك احلديدية يف مصر
القاهرة/سكاي نيوز:
أعلنت وزارة النق�ل املرصية إقالة
رئي�س الهيئ�ة القومي�ة للس�كك
الحديدي�ة ،أرشف رسلان ،م�ن
منصبه ،وتعيينه مستشارا للوزير
لشؤون السكك الحديدية.
وأض�اف البي�ان أن�ه ت�م ن�دب
مصطف�ى عبداللطي�ف أبواملكارم
رئيس�ا جدي�دا للهيئ�ة مل�دة ع�ام
واح�د ،وذلك على خلفي�ة حادث
تص�ادم قطار “ط�وخ” الذي وقع
منذ يومني يف مصر وأودى بحياة
 11ش�خصا وإصاب�ة  98آخرين،
بحس�ب البيان الرس�مي ل�وزارة
الصحة .
وأشار بيان الوزارة أن الهدف من
ه�ذه القرارات ليس مج�رد إجراء

تعديالت يف قي�ادات الهيئة ،وإنما
ج�اء لطبيعة املرحل�ة املقبلة التي
تتطلب الدفع بع�دد من الكفاءات
الستكمال مسرية التطوير الشامل
ملنظومة السكك الحديدية الجاري
تنفيذها.
وتجرى النيابة العامة تحقيقاتها
ملعرفة أسباب هذا الحادث.
وشهدت مرص ،األحد ،مأساة كبرية
تمثلت بحادث قطار للركاب ،أودى
بحياة عدد من األشخاص ،وخلف
ضحايا ،ومع ظهور معلومات من
مصادر مطلعة ،بدأت تتضح أجزاء
م�ن ص�ورة م�ا ح�دث ،يف انتظار
نتائج التحقيقات الرسمية.
وشكل النائب العام املرصي غرفة
عملي�ات باملكت�ب الفن�ي للنائب

الع�ام ،ملتابع�ة التحقيق�ات التي
تبارشها نيابة اس�تئناف طنطا يف
حادث قطار طوخ.
ماذا حدث؟
وقتل  11شخصا وأصيب العرشات
يف حادث قطار جديد شهدته مرص،
األحد ،عندما خرج قطار متجه من
القاهرة إىل املنص�ورة (دلتا النيل)
عن مساره يف محافظة القليوبية.
وخ�رج القطار املتجه من القاهرة
ايل املنص�ورة ع�ن القضبان ،قرب
محطة سكة حديد طوخ.
سبب محتمل للحادث
وكش�ف مص�در مس�ؤول بهيئ�ة
الس�كك الحديدي�ة أن املعاين�ة
املبدئية للجنة الفنية املش�كلة من
جان�ب وزي�ر النقل ملوق�ع حادث

قط�ار ط�وخ ،ترج�ح أن تك�ون
التحويل�ة ق�د تس�ببت يف إعاق�ة
عجالت القطار ما نتج عنه انقالب
بعض عرباته.
وأوضح املصدر ملوقع سكاي نيوز
عربي�ة أنه حس�ب املعاين�ة يوجد
فراغ يف رشيط القضبان بالتحويلة
املوج�ودة يف موقع الحادث ،فضال
عن وجود تلفيات أسفل القضبان
يف تلك املنطقة.
وأمر الرئيس املصري عبد الفتاح
الس�ييس بتش�كيل لجنة للوقوف
عىل أسباب حادث القطار.
وكلّ�ف الس�ييس ،رئي�س مجلس
الوزراء مصطفى مدبويل ،بتشكيل
لجن�ة تض�م يف عضويتها كال من:
هيئ�ة الرقاب�ة اإلداري�ة ،والهيئة

الهندس�ية للق�وات املس�لحة،
والكلية الفنية العسكرية ،وكليات
الهندس�ة؛ للوق�وف عىل أس�باب
الحادث.
وكان وزير النقل املرصي ،الفريق
كام�ل الوزير ،قد توج�ه إىل موقع
حادث قطار ط�وخ ملعاينة موقع
الحادث ومعرفة مالبسات وقوعه،
قائلا لصحفيين إنه سيحاس�ب
املسؤولني عن هذا الحادث.
وعىل مدار عقود ،ش�هدت ش�بكة
الس�كك الحديدي�ة يف مصر ،التي
تع�د م�ن بين األق�دم يف العال�م،
ح�وادث كبرية متكررة ،اس�تدعت
وقفة طويلة للتحقيق يف أس�بابها
الجذرية ،وخطوات متس�ارعة من
السلطات ملحاولة منع وقوعها.

طلب رمسي بتواقيع  71نائبا لتشكيل جلنة مؤقتة ملراقبة تنفيذ املوازنة

الربملان خيفق يف عقد جلسته امس لعدم اكتمال النصاب ويقرر عقدها غدا اخلميس

الزوراء  /يوسف سلمـان:
اخفق مجلس النواب يف عقد جلسته
املق�ررة ي�وم امس الثالثاء بس�بب
عدم وجود نصاب قانوني يس�مح
لب�دء الجلس�ة الت�ي كان مق�ررا
عقده�ا الس�اعة الواح�دة ظهرا ،
لتقرر رئاس�ة الربملان تأجيلهـا اىل
يوم غد الخميس .
باملقاب�ل تبنى ن�واب  ،تقديم طلب

رس�مي اىل رئاس�ة مجلس النواب
الس�تصدار ق�رار بتش�كيل لجن�ة
مؤقتة ملراقبة تنفيذ املوازنة العامة
 ،وذلك ملراقبة حس�ن تنفيذ والتزام
الحكوم�ة ببن�ود قان�ون املوازن�ة
 ، 2021وابع�اد االم�وال املخصصة
للمش�اريع الكبرى والقروض عن
ايدي الفاسدين .
وتضمن الطل�ب النيابي الذي اعده

النائ�ب عن كتلة تحالف س�ائرون
صباح الس�اعدي  ،تواقيع  71نائبا
ع�ن كتل مختلفـة  ،تش�كيل لجنة
مؤقت�ة تض�م  3نواب م�ن اعضاء
كل م�ن لج�ان املالي�ة والنزاه�ة
والزراع�ة واالقتص�اد والطاق�ة
والعمل والخدمات وشؤون االقاليم
ومتابعة تنفيذ الربنامج الحكومي
النيابي�ة  ،وتنتخب اللجنة رئيس�ا

لها من اعضاء اللجنة املالية ونائبا
للرئيس من اعض�اء لجنة النزاهة
ومقررا لها من اعضاء لجنة متابعة
تنفيذ الربنامج الحكومي .
وبموج�ب الطل�ب النياب�ي  ،يحق
اللجن�ة املؤقت�ة االس�تعانة بكـل
م�ن دي�وان الرقابة املالي�ة وهيئة
النزاه�ة ودائ�رة املوازن�ة يف وزارة
املالي�ة  ،ودائ�رة مكافحة الجريمة

االقتصادية يف وزارة الداخلية  ،واي
دائ�رة او جهة اخرى ت�رى اللجنة
رضورة االستعانة بها .
اىل ذل�ك  ،انتق�دت اوس�اط نيابية
االخط�اء الواردة يف ج�داول قانون
املوازن�ة العامة  2021املنش�ور يف
جريدة الوقائع الرسميـة العراقية
 ،فيم�ا كش�فت اوس�اط اخ�رى
ع�ن م�ؤرشات فس�اد يف اضاف�ة

تخصيص�ات للتعاق�د م�ع باحثني
اجتماعيني لوزارة العمل .
وتحدث ن�واب لـ “ ال�زوراء “  ،ان
“ لجن�ة العم�ل طلبت م�ن اللجنة
املالية النيابية اضافة  1000درجة
للتعاق�د م�ع باحثين اجتماعيني
عىل ملاك وزارة العم�ل بعد زيادة
التخصيصات املالية  ،لكن تم رفض
هذا املقرتح خالل جلسة التصويت

عىل قانون املوازنة “.
واض�اف الن�واب ان” ج�داول
املوازن�ة الت�ي نشرت يف جري�دة
الوقائ�ع العراقي�ة الرس�ميـة
تضمن�ت اضافـة درجات الباحثني
االجتماعيين ل�وزارة العمل  ،علما
ان�ه اليمكن اضافة ه�ذه الدرجات
 ،كونهـ�ا اس�قطت بالتصوي�ت يف
مجلس النواب “.

امن ومجتمع
العدد 7472 :االربعاء  21نيسان 2021

الرتبية :امتحانات حتسني املعدل لنصف
السنة ستكون مع املؤجلني

بغداد /الزوراء:
قررت وزارة الرتبية ان تكون امتحانات
طلبة تحسني املعدل الذين لم يؤدوا
امتحانات نصف السنة للعام الدرايس
 2021 – 2020مع الطلبة املؤجلني
التي ستنطلق يف الـ 25من شهر نيسان
الحايل .
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املديرية العامة للتقويم

واالمتحانات أصدرت تعميما ً ُيلزم
املديريات العامة للرتبية يف املحافظات
كافة  /عدا إقليم كردستان ،بإجراء
امتحانات طلبة تحسني املعدل للذين لم
يؤدوا امتحانات نصف السنة مع الطلبة
املؤجلني ،وذلك يوم االحد املصادف الـ25
من شهر نيسان الجاري» ،متمنية
بالوقت نفسه «النجاح واملوفقية
لجميع الطلبة».

املوارد تتهيأ ملواجهة تقدم اللسان امللحي يف
شط العرب

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية ،امس الثالثاء ،عن اتخاذ إجراءات ملواجهة احتمال
تقدم اللسان امللحي بشط العرب ،عازية السبب اىل النقص الكبري يف واردات
نهرالكارون.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنها”اتخذت عدة إجراءات
ملواجهة احتمال تقدم اللسان امللحي داخل شط العرب بسبب النقص الكبري يف
واردات نهرالكارون ولغرض تجنب زيادة تراكيز االمالح يف مركز قضاء الفاو”.
وأضافت أن “وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداني أوعز بالتأكيد عىل ضمان
استمرار تجهيز شط العرب بالحصة املائية املقررة من ناظم قلعة صالح ومتابعة
ذلك عىل مدار الساعة مع التأكيد املستمر عىل رفع التجاوزات ،كما أوعز بتشغيل
قناة شط العرب االروائية بكفاءة لإليصال املياه اىل كل مشاريع إسالة املياه يف أبو
الخصيب وسيحان والفاو ،اضافة اىل تأمني املياه لالرايض الزراعية الواقعة عىل
جانب القناة”.
وتابعت أنه “تم إنجاز املنشآت الخاصة لتأمني إيصال املياه العذبة اىل منطقة رأس
البيشة وقد أنجزت رشكة الفاو املنشآت عىل نهري الراشد ونهر عبد العزيز اللذين
يعدان آخر نهرين يف املنطقة خدمة للمزارعني واالرايض الزراعية يف املنطقة”.

العمليات املشرتكة تناقش إجراءات ضبط
احلدود يف قاطع نينوى

بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة العمليات املشرتكة ،امس
الثالثاء ،استمرارها بمتابعة قطعات
الجيش يف قاطع نينوى.
وقالت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه « :انه استمرارا للجهود الحثيثة
واملتواصلة يف متابعة القطعات العسكرية
يف امليدان ،تواصل قيادة العمليات
املشرتكة من خالل هيئات الركن والقادة

امليدانيني باالستطالع التفصييل يف منطقة
مخمور ضمن قاطع فرقة املشاة الرابعة
عرش ضمن عمليات نينوى ،حيث ناقش
نائب قائد العمليات املشرتكة الفريق
الركن عبد االمري الشمري اجراءات ضبط
الحدود الفاصلة مع التشكيالت املجاورة
واجراءات منع التسلل ،وكذلك التعاون
بني االجهزة االمنية املوجودة ضمن قاطع
العمليات».

احلشد يطيح بأربع مفارز “داعشية” لنصب
العبوات يف دياىل

بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،امس الثالثاء ،عن مضمون تقرير مهم حول فعالياته يف
القضاء عىل  4من اهم مفارز نصب العبوات الناسفة يف دياىل.
وقال الناطق باسم محور دياىل يف الحشد الشعبي ،صادق الحسيني ،يف
ترصيحصحفي :ان” مفارز نصب العبوات الناسفة يف تنظيم داعش االجرامي
كانت تشكل تحدي يف بعض القواطع خاصة حمرين واطراف جلوالء بسبب
استهدافها املتكرر للقوات االمنية والحشد الشعبي واملدنيني عىل حد سواء”.
واضاف الحسيني ان” الحشد الشعبي شكل فريقا مختصا مدعوما بقوة خاصة
لتعقب خاليا نصب العبوات الناسفة من خالل جمع املعلومات وصوال اىل كشف
هوية قادته ،وتم بالفعل القضاء عىل  4من اهم املفارز يف االشهر املاضية بعد
اعتقال اهم االرهابني بعمليات نوعية”.
واشار اىل ان “العبوات الناسفة تمثل اهم اسلحة داعش االرهابي بعد خسارته
قوته القتالية بعد  2015عقب تحرير كل مدن دياىل” ،الفتا اىل “القضاء عىل
مفارز صنع ونصب العبوات الناسفة انجاز امني مهم وايجابي للمشهد يف
املحافظة”.
			

العدد/242 :ب2021/
التأريخ2021/4/20 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعـــــالن
ُ
ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل  9185/110جزيرة
وخالل ثالثون يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي
اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء
الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  %10بصك
مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما
ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم
• االوصاف-:
 -1العقار يقع يف مدينة النارصية حي سومر خلف مدرسة النسور وهو عبارة عن دار مكونة
من ساحة امامية يف مقدمة الدار واربعة غرف ثالثة منها داخل الدار وواحدة خارجية ومطبخ
واستقبال وكلدور صغري ومجموعة صحية مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومفروش
بالبورسلني ومطلب باالصبغ ومجهز بالكهرباء واملاء ويوجد سلم خارجي مؤدي اىل الطابق االول
املكون من غرفتني وساحة مكشوفة ومجموعة صحية مبني من البلوك ومسقف بالشيلمان
عموم العقار قديم.
 -2مساحة العقار  200م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار سبعة وتسعون مليون دينار فقط.
 -4الدار مشغولة من قبل املدعى عليه الرابع ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.
مالحظة-:
النرش يف صحيفتني محليتني.
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الصحة النيايبة :التفريق بني اللقاحات خطأ جسيم ..مجيعها جمازة عامليا
بغداد /الزوراء:
حذر عضو لجنة الصحة النيابية ،النائب سلمان
حسن ،امس الثالثاء ،من خطورة التفريق بني
اللقاحات املضادة لفريوس كورونا ،مؤكدا
أن جميع اللقاحات مجازة من قبل منظمة
الصحة العاملية.
وقال حسن يف ترصيح صحفي :انه” رصد
وجود تفريق بني رشائح واسعة من املواطنيني
بني اللقاحات املضادة لفريوس كورونا ما يدفع
اىل اقبال عىل بعضها دون االخرى وهذا خطا
جسيم”.
واضاف حسن ان” اللقاحات يف املؤسسات
الصحية مجازة رسميا من قبل منظمة الصحة
العاملية واثبتت فعاليتها يف تقليل معدالت
اإلصابات” ،مؤكدا أن “التفريق بينها امر غري
صحيح ويجب عىل الجميع االيمان بأن كل
اللقاحات فعالة يف مواجهة الفريوس”.
واشار اىل ان” اخذ اللقاحات بات الحل االمثل
إليقاف مسلسل ارتفاع االصابات يف العراق
خاصة وان معدل االلتزام باالجراءات الوقائية
محدود جدا”.

من جانب متصل ،أعلن مـديـر صـحـة بغداد/
الــكــرخ ،جـاسـب الــحــجــامــي،
ان دفــعــات جــديــدة مــن لـقـاحـات
فايزر وسينوفارم واسرتازنيكا ستصل الــى
الـبـالد اسـبـوعـيـا.
وقال الحجامي يف ترصيح صحفي ان

«عـــدد املــنــافــذ الـتـلـقـيـحـيـة فـي
جــانــب الــكــرخ ارتــفــع الـــى 70
بـعــد اضــافــة  3مـنـافــذ جـديـدة
للتطعيم بـلـقـاحـي اسـتـرازنـيـكـا
وسـيـنـوفـارم لـتـسـهـيـل وصــول
املــواطــنــني وتـقـلـيـل الــزخــم عىل

املنافذ االخرى».
ولفت الـى «تسلم الـدائـرة  2500جـرعـة
جـديـدة مـن لـقـاح فـايـزر ،تــم
تـوزيـعـهـا بــني مستشفيات الــيــرمــوك
الـتـعـلـيـمـي واالمــامــني الكاظمني
عليهما السالم».
واوضــــح الــحــجــامــي ان «عــدد
امللقحني يـتـجـاوز االلـفـني خـالل اليوم
الواحد ،بسبب زيادة الوعي تـجـاه خـطـورة
الـفـيـروس والـحـد من انتشاره».
واشــار الــى «وجــود مـتـابـعـة مع
املؤسسات الصحية ،بعد زيـادة اعـداد الداخلني
الـى مستشفيات الــحــجــر ،فــضــال
عــن اســتــمــرار حمالت التحري الوبائي
املكثفة عن الفريوس ،وزيــارة املصابني
واملـالمـسـني فـي مـحـل سكناهم ضمن
املناطق الجغرافية للمراكز الصحية».
وكانت وزارة الصحة قد حددت  700مــنــفــذ
فـــي عــمــوم الـبـلـد لـلـتـلـقـيـح
ضــد كــورونــا ،فضال عن  50منفذا اخر
خاص بلقاح فــايــزر.

اإلطاحة مبتهمني لرتويج املخدرات يف حمافظتني
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة الوزارة لشؤون
الرشطة ،امس الثالثاء ،االطاحة
بعصابة لرتويج املخدرات يف الهارثة
بمحافظة البرصة.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه «بعد ورود معلومات
عن وجود عصابة لرتوج املخدرات يف
الهارثة ،عىل الفور تم تشكيل قوة من
شعبة مخدرات الهارثة وبعد التحري

وجمع املعلومات تمت مداهمتهم
والقاء القبض عليهم».
وأضاف البيان انه «تم القاء القبض
عىل كل افراد العصابة املكونة من
 ٣متهمني وضبط بحوزتهم مواد
مخدرة عىل شكل اكياس صغرية
مُ عده للرتويج كما تم ضبط
ادوات تعاطي املخدرات وميزان
الكرتوني».
واشار اىل انه «تم اتخاذ االجراءات

القانونية بحقهم واحالتهم اىل
القضاء لينالو جزاءهم العادل».
بينما أعلنت مديرية رشطة محافظة
ميسان ،امس الثالثاء ،تنفيذ أوامر
قبض وتوقيف بحق مطلوبني
بقضايا تجارة املخدرات يف مناطق
متفرقة من مدينة العمارة مركز
املحافظة .
وذكرت املديرية يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «مفارز

النزاهة :صـدور أمر قبض ملدير عام واستقدام
حمافظ أسبق
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن صدور أمر
ِّ
بحق املدير العا ِّم السابق لدائرة الصحَّ ة
قبض
ٍ
يف محافظة بابل ،بتهمة اإلرضار باملال العام،
فيما أشارت إىل صدور أمر استقدام ملحافظ
أسبق ،يف القضيَّة ذاتها
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة ،بحسب
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «القضيَّة
التي َّ
حققت فيها وأحالتها إىل القضاء ،أفادت
بإصدار محكمة تحقيق الحلة املُ
َّ
ختصة أمر
استقدام بحق املدير العام السابق لدائرة صحة
ٍ
استئجار»،
مخالفات يف عقد
بابل عىل خلفيَّة
ٍ
ٍ
مُ بي ً
ّنة ان»صدور أمر استقدام ملحافظ بابل
األسبق يف القضيَّة نفسها».

وتابعت الدائرة َّ
أن» أمري القبض واالستقدام
صدرا استنادا ً ألحكام املادة ( )340من قانون
العقوبات ،عىل خلفيَّة املُخالفات املُرتكبة
استئجار بموافقة املحافظ األسبق،
يف عقد
ٍ
ً
ً
مُ ِّ
شخصة تضمُّ نه مخالفة لقانون بيع وإيجار
وهمي
ببدل
أموال الدولة ،فضالً عن إبرامه
ٍّ
ٍ
حقيقي وبدون مزايد ٍة علنيَّـ ٍة؛ األمر الذي
غري
ٍّ
أحدث رضرا ً يف املال العامِّ».
وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار القضاء
وقبض بحق مسؤولني محليّني
استقدام
أوامر
ٍ
ٍ
َّ
يف املحافظة عىل خلفيَّة قضايا حققت فيها
وأحالتها إىل القضاء ،منهم محافظون ومديرون
مخالفات
عامون وموظفون؛ عىل خلفيَّـة
ٍ
رضر باملال العام.
أفضت إىل إحداث
ٍ

جنرال الكرتيك تدخل  3حمطات حتويلية
للخدمة يف بغداد وكربالء
بغداد /الزوراء:
اعلن مدير العمليات لحلول الشبكات لدى
رشكة جنرال الكرتيك يف الخليج العربي
والعراق ،محمد بنودي ،انجاز  3محطات
تحويلية يف محافظتي بغداد وكربالء.
وقال بنودي يف بيان ان «تلك املحطات وزعت
بواقع واحدة يف كل من زيونة والصحفيني
يف العاصمة بغداد واخرى شمال محافظة
كربالء» ،مشريا ً اىل ان «العمل استمر يف
هذه املحطات وبالتعاون مع مالكات وزارة
الكهرباء والرشكات املحلية حتى يف ظل
جائحة كورونا وما رافقها من اجراءات
صحية تمثلت بحظر التجول وغريها ،حيث
اتخذ الفريق اعىل معايري السالمة للحفاظ

عىل صحة املهندسني والكوادر العاملة».
وتابع ان «تلك املحطات ستساهم يف توزيع
الكهرباء من نظرياتها املنتجة عىل املدن
وفك االختناقات وزيادة استقرار الشبكة،
مما سينعكس ايجابيا عىل زيادة ساعات
تجهيز الكهرباء يف املناطق التي وضعت
فيها».
واوضح ان «فريق الشبكات لجنرال الكرتيك
يف العراق سبق له ان ادخل ثالث محطات
تحويلية وهي سلمان باك والبلديات
والعماري ،والعمل جار عىل بناء محطات
اخرى إلدخالها قبل فصل الصيف املقبل
لتكون جاهزة لتوزيع الطاقة خالل االشهر
الحارة يف العراق».

العدد/2891 :ش2021 /
جمهورية العراق
التاريخ 2021/4/20 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه  /حسني عكله حسني
م /تبليغ
قام املدعي (محمد عكله حسني) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي
يطلب فيها تأييد وتمديد حضانة االطفال وبالنظر ملجهولية محل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2021/4/27
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
ضياء قاسم الهاليل
العدد/2581 :ب2021/
التاريخ2021/4/20 :

		
جمهورية العراق
			
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
(( اعالن ))
اىل املدعى عليها( :رغد عبد عيل جهاد)
بنا ًء عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدكم من قبل املدعية
(سهام حسني فرهود) بخصوص (املطالبة بأتعاب املحاماة عن الرتافع
عنها يف االضابري التنفيذية يف دائرة تنفيذ النارصية) وملجهولية محل
اقامتكم قرر تبليغكم اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة
املوافق  2021/5/6ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض
عادل خلف جاسم

قسم مكافحة املخدرات واملؤثرات
العقلية وفوج املهمات الخاصة،
باالشرتاك مع أبطال جهاز االمن
الوطني ،تمكنت من القاء القبض
عىل خمسة متهمني وفق املادة 28
مخدرات».
واضافت ان «االجراء يأتي ضمن
العمليات النوعية ملتابعة تنفيذ
أوامر القبض الصادرة من السلطة
القضائية ،وبتوجيه ومتابعة مبارشة

من قائد رشطة املحافظة العميد عبد
الخرض جاسم محمد».
وأشار البيان إىل أن «عملية القبض
جرت باالعتماد عىل معلومات امنية
دقيقة حيث تم ضبط ( ٣غرام) من
مادة الكريستال بحوزتهم كذلك
ارشطة حبوب مخدرة وادوات
تستخدم للتعاطي» ،ولفت اىل انه «تم
توقيفهم بقرار قايض التحقيق وفق
املادة املذكورة من قانون املخدرات» .

التجارة تطلق احلصة الرابعة من
الطحني وتدعو الوكالء لتسلمها

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة ،امس الثالثاء ،عن اطالق الرشكة العامة لتصنيع الحبوب الحصة الرابعة
من الطحني ،ودعت وكالء الطحني يف بغداد واملحافظات اىل مراجعة مراكز القطع لتسلم قوائم
التجهيز .
وذكر مدير عام الرشكة ،أثري داود سلمان ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «تم توجيه
قسم التسويق يف رشكته وجميع الفروع باملحافظات اىل املبارشة بقطع قوائم تجهيز الوكالء
بمادة الطحني مع تحديد اسبقية القطع للمناطق االكثر فقرا ،ومفاتحة رشكة تجارة الحبوب
إلطالق الوجبة االوىل من خلطات الحبوب املخصصة النتاج الحصة الرابعة من الطحني املخصص
لصالح البطاقة التموينية».
واشار اىل ان «اعماما صدر من الرشكة يتضمن جدوال بمواعيد القطع ومراجعة الوكالء وفق
التوقيتات الزمنية املحددة حسب الخطة التسويقية املركزية» ،داعيا «الوكالء اىل مراجعة مراكز
القطع يف بغداد واملحافظات لتسلم قوائم التجهيز».
وتابع انه «تم توجيه اللجان الرقابية واملواطنني بمتابعة نوعية الطحني وختم املطحنة وتاريخ
االنتاج قبل استالم الحصة املقررة لضمان عدم حصول حاالت تالعب يف الكميات املوزعة واالبالغ
عن الحاالت السلبية» ،مشددا إىل «االمتناع عن تسلم املادة غري املطابقة ملعايري ومواصفات
الطحني املعتمدة واتخاذ االجراء املناسب بحق املخالفني ومعالجة الحاالت السلبية».
ودعت الوزارة جميع املواطنني «لتسلم حصصهم من مادة الطحني بعد التأكد من سالمة
الكميات املجهزة واالبالغ عن املخالفات إن وجدت من خالل االتصال بقسم الرقابة او فروع
رشكة تصنيع الحبوب يف املحافظات لغرض اتخاذ االجراءات املناسبة بحق املخالفني».
وشدد عىل»رضورة االلتزام التام بالرشوط الصحية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية بارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي وتنسيق عملية مراجعة الوكالء والحيلولة دون
حدوث اي تجمعات خالل عملية القطع وتوجيه مراكز القطع بالتعاون يف تطبيق االجراءات
الوقائية وتسهيل عملية مراجعة الوكالء».

اهلجرة تعلن موعد توزيع منحة العودة ..وتعلق بشأن
عيدية النازحني

بغداد /الزوراء:
تستعد وزارة الهجرة واملهجرين لتهيئة
خــاصــة
بـيـانـات
قــاعــدة
بـتـوزيـع منحة تستعد املـلـيـون
و 500الـف ديـنـار خـالل الشهر
املـقـبـل ،بـني األســر الـعـائـدة.
وقــال مـديـر عــام دائـــرة شــؤون
الـفـروع بالوزارة املتحدث الرسمي
باسمها ،عيل عـبـاس جهاكري ،يف ترصيح
صحفي :إن «قاعدة الـبـيـانـات الـتـي
تـسـتـعـد الـــوزارة لعملها ستكون
لالرس املشمولة باملنحة ،عالوة عـلـى
الــنــازحــني الــعــائــديــن إلــى
مـنـاطـق سكناهم االصلية».وكــانــت
الـــــوزارة قــد اعـلـنـ،ت قـبـل
ايـــام ،نجاحها بإغالق  90باملئة من
مخيمات النازحني ،عىل مستوى البالد،

من اصل  174مـخـيـمـاً ،وا ٕعــــادة
 577الــف أســرة نـازحـة ا ٕلــى
مـنـاطـق سـكـنـاهـا االصـلـيـة،
بينما سيتم غلق املخيمات الـ  28املتبقية
خالل العام الحايل.واشار جهاكري إىل انه
«من املؤمل توزيع مـنـحـة الـنـازحـني
الـعـائـديـن خــالل شهر ايـار املقبل»،
رابطا ً ذلك بـ»التخصيصات املالية
املرصودة بهذا الصدد وبعد تنفيذ موازنة
 2021وورود تعليماتها للوزارة» منبها ً
ان «توزيعها سيكون عىل وجبات متتالية
وبحسب استحقاق كل ارسة».ونــفــى
«تــوجــه الـــــوزارة لــتــوزيــع
عـيـديـة لالرس النازحة خالل عيد الفطر
املبارك» .موضحا ً ان «ما تقوم به الوزارة
حاليا هو توزيع سلة رمضانية تحوي
مواد غذائية لالرس النازحة القاطنة يف

املخيمات».يشار اىل ان وزارة الهجرة
افــصــحــت عـن تقديمها خـالل
االشـهـر الستة االخـيـرة مـن الـعـام
املـاضـي ،ثـالثـة مـاليـني و 710االف
حصة مختلفة من السالل الغذائية
والصحية واملنزلية واملطبخية واالفرشة
والعائدة واالغـطـيـة وغـيـرهـا إلــى
األســر الـنـازحـة .واكــد مـديـر
عــام دائـــرة شــؤون الـفـروع «عـزم
الـوزارة دمج االسـر الراغبة بالبقاء
يف املناطق القاطنة فيها حاليا ،مراعاة
لوضعها االجتماعي واالقـتـصـادي بعد
رفضها العودة ملناطق سكناها االصلية»
منوها بان «القوانني الدولية املعمول بها،
تقدم ثالثة خيارات للنازح ،اما العودة إىل
منطقته ،او االنـدمـاج بمنطقة الـنـزوح،
او اقرتاح منطقة ثالثة ليستقر بها».
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الرشيد يلغي شرط رهن العقار
للسلف املمنوحة للقضاة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مرصف الرش�يد ،امس الثالث�اء ،إلغ�اء رشط رهن العقار للس�لف
املمنوحة للقضاة.
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان “املرصف
قاض مس�تمر
ق�رر منح الس�لفة والبالغ�ة ( )١٠٠ملي�ون دينار بكفالة
ٍ
بالخدمة ويكفي ( )٪٥٠من صايف راتبه الش�هر لتغطية القسط والفائدة
الشهري” .وبني ان “مدة السلفة ( )١٠سنوات بفائدة (.”)٪٥

اخنفاض أسعار الدوالر يف البورصة الرئيسة
بغداد /الزوراء:
انخفض�ت أس�عار رصف الدوالر ،أم�س الثالثاء ،يف البورصة الرئيس�ة بالعاصمة
بغداد ..وسجلت بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد  147800دينار عراقي
مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
ً
وش�هدت اس�عار البيع والرشاء انخفاض�ا يف محال الصريفة باالس�واق املحلية يف
بغ�داد ،حيث بلغ س�عر البيع  148250دين�ارا عراقيا ،بينما بلغت اس�عار الرشاء
 147250دينارا لكل  100دوالر امريكي.

املثنى :البادية تضم  250مشروعا
برأمسال يصل لـ 4مليارات دوالر
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة اس�تثمار املثنى ،امس الثالثاء ،عن بلوغ عدد املش�اريع التي
تضمّه�ا بادية الس�ماوة  250مرشوعا ً برأس�مال متداول يص�ل إىل اربعة
مليارات دوالر.وقال مدير عام الهيئة ،عادل داخل اليارسي ،يف بيان اطلعت
عليه “ال�زوراء”“ :محور ناحية النجمي باملحافظة ،بات منطقة صناعية
وانتاجية متكاملة بعد توطني العديد من املشاريع فيها ،ونتطلع إىل تحقيق
االكتفاء الذاتي للمثنى من منتجات البيض وااللبان والدواجن واللحوم”.
واضاف اليارسي أنه “لدينا حاليا ً ثالثة مش�اريع دواجن ،االول منها ينتج
س�تة ماليني بيضة يومياً ،فضال عن قرب املبارشة بمرشوع البان ضخم”،
مبين�ا أن “ش�هر ايل�ول املقبل سيش�هد افتت�اح معمل صناع�ة معجون
الطماطم ملس�تثمر محيل ،كما تم التش�غيل التجريبي ملصنع تنقية البذور
نهاية األسبوع املايض” .ولفت اليارسي إىل َّ
أن “اجمايل املشاريع التي ترشف
عليها الهيئة ،بلغ  250مرشوعاً ،بينها  15خاصة باإلسكان” ،موضحا أنَّ
“تلك املشاريع اسهمت بتشغيل  22الف عامل وفني وموظف”.

املركزي لإلحصاء :تذبذب بأسعار
املنتجات الزراعية وارتفاع اللحوم

بغداد /الزوراء:
أعل�ن الجهاز املرك�زي لإلحصاء ،امس الثالث�اء ،تذبذبا يف معدل أس�عار املنتجات
الزراعية وارتفاع اللحوم لسنة .2020
وقال الجهاز التابع ل�وزارة التخطيط يف تقرير اطلعت عليه “الزوراء” :ان “معدل
األسعار لحقل الحبوب مثل الحنطة ،الشعري ،الذرة الصفراء انخفض بنسبة بلغت
 % 3.7 ،1.9 ،1.4عىل التوايل لسنة  2020مقارنة بسنة .”2019
وأضاف أن” معدل متوس�ط االسعار املحاصيل والخرضوات مثل السلق والسبانخ
انخفضت أيض�ا بمقدار  ،2.5% ،1.5عىل التوايل بينما ارتفع معدل أس�عار بعض
الخضروات مثل البامية والطماطم  2.2،2.3%عىل التوايل” ،مشيرا اىل أن “معدل
أس�عار التمور من صنف الساير و الخستاوي ارتفعت بنسبة بلغت  4.5%،.4عىل
التوايل”.
ولفت إىل أن “معدل أسعار اللحوم الحمراء منها اللحم البقري ولحم الغنم ارتفعت
بنس�بة بلغت  % 1.1،2.5عىل التوايل ،وارتفعت معدل أسعار اللحوم البيضاء منها
األس�ماك البحرية واالسماك النهرية  % 0.6،109عىل التوايل ،بينما انخفض معدل
سعر لحم الدجاج بنسبة .”% 3.9

العراق يعتزم تصدير منتجات
زجاجية إىل اخلارج
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املالية تضع خطة إصالحات اقتصادية وتباشر برتسيم املشاريع
بغداد /الزوراء:
ب�ارشت وزارة املالية ،ووفقا مل�ا تضمنته الورقة
البيض�اء ،بتقدي�م القروض الرسيع�ة للرشكات
الصغرية واملتوس�طة وتيسير تمويل املش�اريع
االستثمارية الهادفة لتخفيف أزمة السكن.
وذك�رت خلي�ة االعلام الحكومي يف بي�ان تلقت
“الزوراء” نس�خة من�ه :أن “وزارة املالية قدمت،
عىل وفق برنامج األداء الحكومي لألش�هر الستة
من الس�نة املاضية ،العديد من الربامج والخطط
ضمن قطاعاتها املختلفة”.
وتابع�ت أن “مرصف الرافدين بدأ بمنح القروض
بقيمة ( )100مليون دين�ار للموظفني الباحثني
عن الس�كن ،و( )50مليون دينار لرشاء الوحدات
الس�كنية ،أو أنظمة الطاقة الشمسية املتجددة،
فضالً عن قروض السيارات ،والتشغيل للفنادق،
والبحوث العلمية ،واألطباء ،والصيادلة ،وموظفي
القطاع الخ�اص ،قيمتها ( ،20 ،15 ،10 ،5و)25
مليون دينار”.
وأضاف البيان انه “م�ن أجل تطوير أداء القطاع
املايل ،وتحسين مس�توى التكنولوجيا يف القطاع
املرصيف ،ساهم مرصف الرافدين يف مشاريع إعادة
اإلعمار واالستثمار بخطط إسرتاتيجية لتحسني
البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة”.
وعلى صعي�د منفص�ل ،رشع�ت وزارة املالي�ة
بـ”تنفي�ذ مل�ف ترس�يم املش�اريع وطرحه�ا
لالستثمار ،إذ بارشت برتميم الشبكة الكهربائية

والتعام�ل م�ع اختناق�ات النق�ل يف ( )12قرية،
وإكساء الطرق الرئيسة يف خمس مناطق مختلفة
يف املحافظ�ات ،وتأهي�ل وتطوي�ر مجم�ع مي�اه
العكش�ة يف النجمي ،وترمي�م محطة تنقية املياه
يف عزي�ز بلد ،وتمدي�د الخط الناق�ل من مرشوع
الرميثة الجديد إىل منطق�ة أبو رصيفة ،وتجهيز
وم�د ش�بكة الكهرب�اء يف منطق�ة آل ظويهر يف
الهلال ،ومد أنبوب املاء الناقل يف منطقة الوركاء

وتمديد شبكة ماء السوير”.
إىل ذلك أعلنت وزارة املالية “الفرص االستثمارية
الجاه�زة للتنفي�ذ ،وأبرزه�ا جسر الكريع�ات
املعلق بطول ( )2.6كم ،الذي سيربط بني الكرخ
والرصاف�ة ،وطريق كربالء الحويل بطول ()66.5
ك�م ،وطري�ق بغ�داد الح�ويل بط�ول ( )94ك�م
والطري�ق الرسيع الرابط بني محافظات واس�ط
وبغداد وكربالء وبابل بطول ( )235كم ،والطريق

مزاد العملة يبيع حنو  203ماليني دوالر

“دانة غاز” تتسلم  53مليون دوالر نتيجة
عملياتها يف إقليم كردستان
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت “دان�ة غاز” أكبر رشكة خاصة
عاملة يف قطاع الغ�از الطبيعي بمنطقة
الشرق األوس�ط ،ام�س الثالث�اء ،انها
تسلمت  53مليون دوالر نتيجة عملياتها
يف إقليم كردستان.
وقالت الرشك�ة يف بيان لها اطلعت عليه
“ال�زوراء” :ان “رشكة “بيرل برتوليوم
املح�دودة” (بيرل برتولي�وم) تس�لمت
مبل�غ  151ملي�ون دوالر أمريكي (553
ملي�ون دره�م إمارات�ي) م�ن مبيع�ات
الغاز واملكثفات والغاز البرتويل املسال يف
إقليم كردس�تان العراق منذ بداية العام
وحت�ى اآلن” ،مبين�ة ان”حكوم�ة إقليم
كوردستان تقوم بسداد املبالغ املستحقة
بشكل كامل ويف موعد االستحقاق”.
واضاف�ت الرشكة التي تمتل�ك دانة غاز
 35%من أس�هم “بريل برتولي�وم” انها
“اس�تلمت حت�ى اآلن  53ملي�ون دوالر
أمريك�ي ( 194مليون دره�م إماراتي)،
ومن إجمايل دفعاتها املستلمة هذا العام،
مبينة عن” انخفاض مس�تحقات “بريل
برتوليوم” املتأخرة من إقليم كردس�تان
العراق لتصل إىل  42مليون دوالر أمريكي
وذلك بعد سداد آخر دفعة”.

الرابط بني محافظة كربلاء ومعرب عرعر بطول
( )160كم ،وطريق بغداد – بسماية بطول ()20
كم”.
ويف م�ا يتعلق بمل�ف النظام املصريف ،فقد عمل
البن�ك املرك�زي على تصني�ف املصارف حس�ب
الخدمة وغلق املصارف املخالفة للقوانني وترشيع
القوانني اإلصالحية ،والعمل عىل تطوير املصارف
الحكومي�ة وتغيير س�عر رصف الدين�ار مقابل
ال�دوالر ،فضالً عن ربط النظ�ام املرصيف العراقي
بش�بكة املصارف املحلية والعاملية ،واس�تحصال
رخص�ة العم�ل على نظ�ام ( )SWIFTوتنفي�ذ
العملي�ات املرصفي�ة الدولي�ة ،ورخص�ة العمل،
وإصدار بطاقات الدفع اإللكرتوني باسم املرصف
والرشوع بتنفيذ النظام املرصيف وإنجاز خطوات
مهمة فيه .بحسب البيان.
واش�ار اىل أن “مصرف الرافدي�ن س�اهم يف
خط�ة إعمارية واس�تثمارية موس�عة للنهوض
بالقطاع�ات الصحي�ة والرتبوي�ة والتعليمي�ة
والس�ياحية ،م�ن خلال العمل عىل بن�ى تحتية
للخدمات وفق خطط استراتيجيه ،شملت ()26
مرشوعا ً للمجمعات الس�كنية يف ( )14محافظة،
فيم�ا س�اهم مصرف الرش�يد بمن�ح القروض
والس�لف للمجمعات الس�كنية ورشاء السيارات
واملرشوع�ات الصغرية للعاطلني عن العمل وذوي
املهن الصحية وسلف الزواج للموظفني وقروض
املناطق املحررة”.

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البن�ك املرك�زي العراقي من العمل�ة الصعبة ،ام�س الثالثاء،
لتسجل  203ماليني دوالر.
وذك�ر مصدر ان “البنك املركزي العراقي ش�هد خالل م�زاده لبيع ورشاء العمالت
االجنبية امس انخفاضا يف مبيعاته بنسبة  2.7باملئة لتصل اىل  203ماليني و 654
الفا ً و  124دوالراً ،غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر،
مقارن�ة بي�وم االثنني ،حيث بلغ�ت املبيعات فيه�ا  209مليون�ا ً و 454ألفا و659
دوالر.

التجارة تعلن الكميات املسوقة األوىل
ملوسم احلنطة 2021

وتوقعت الرشكة أن “تتم تس�وية جميع
املس�تحقات املتأخرة خالل الربع الثالث
من العام الحايل”.
واوضحت الرشكة ان “إقليم كردس�تان
العراق ش�هد قفزة إنتاجية كبرية خالل
الرب�ع األخير م�ن ع�ام  2020بفض�ل
أعمال توس�عة محطة خورمور التي تم
االنته�اء منها يف يوليو امل�ايض ،ونتيجة
لذل�ك واصل�ت دان�ة غ�از تس�جيل أداء
تشغييل قوي يف األشهر الثالثة األوىل من
الع�ام  ،2021حيث ارتف�ع إنتاجها من

الغ�از يف اإلقلي�م بنس�بة  ،% 12بمعدل
 439ملي�ون قدم مكعب قيايس يوميا ً يف
ً
مقارنة بـ  391مليون قدم
الرب�ع األول،
ً
مكعب قي�ايس يوميا يف نفس الفرتة من
العام املايض”.
واش�ارت اىل ان “هذا االرتفاع س�اهم يف
زي�ادة إجمايل إنتاج املجموعة بنس�بة 9
 %ليصل إىل  35,300برميل نفط مكافئ
يومي�ا ً يف الرب�ع األول م�ن ع�ام 2021
مقاب�ل  32,400برمي�ل نف�ط مكاف�ئ
يوميا ً يف الربع األول من عام .”2020

املضي بتشريع القوانني اخلاصة بتطوير القطاع الزراعي
بغداد /الزوراء:
اك�دت لجن�ة الزراعة واملي�اه وااله�وار النيابية املضي بترشيع
القوانين الخاصة بتطوي�ر القطاع الزراعي خلال ماتبقى من
عمر الربملان.وقال رئيس اللجنة ،سلام الشمري ،يف بيان تلقت
“الزوراء” نس�خة منه :ان اللجنة حريصة من خالل الربملان عىل
ايج�اد قن�اة اتصال مبارشة م�ن خالله بين إدارات املحافظات
والحكومة االتحادية وعرب تج�اوز الكثري من العقبات والروتني
واالش�كاالت السابقة ،واختصار الزمن لتحقيق اكرب قدر ممكن

من املنفع�ة للمواطنني عرب اتمام املش�اريع الزراعية واالروائية
لت�ي لها عالق�ة بحي�اة املواطنني.واضاف الش�مري ان ”اللجنة
والربملان بش�كل عام س�يقوموا بخطوات ملموسة ملعالجة اهم
املش�كالت املالية والتخطيطي�ة التي تواجه املش�اريع الزراعية
واالروائية بش�كل خاص والخدمية واالستثمارية بشكل عام يف
املحافظ�ات ،منها تدقيق متطلبات االدراج للمش�اريع املرس�لة
من املحافظات بشكل منفرد لكل محافظة ،ووضع سقف زمني
إلنجاز املشاريع سيما املتلكئة منها بما يضمن رسعة االنجاز.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التجارة ،امس الثالثاء ،الكميات املس�وقة األوىل ملوس�م الحنطة
للعام  ،2021فيما أشارت اىل أن فروع الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف خمس
محافظات تواصل استالم الحنطة املحلية من الفالحني واملزارعني.
وقال مدي�ر عام الرشكة ،عبدالرحم�ن الجويرباوي ،يف بي�ان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه :إن “الكميات املس�تلمة م�ن الحنطة لغاية الي�وم (امس) بلغت
(  )6,386أل�ف طن وتوزعت بين املحافظات ،حيث ب�ارشت محافظة املثنى
أوالً بتس�ويق (  )4,347ألف طن حنطة بأنواعها ،والكوت س�وقت ( )1,212
ألف طن ،وذي قار (موقعا الرفاعي والدهيمي) س�وقا (  ) 513طناً ،والبرصة
سوقت ( )165طناً ،وأخريا ً ميسان سوقت (  )147طناً”.
وأك�د أن “اللجنة املركزية للتس�ويق أعلنت يف الجلس�ة التاس�عة إعداد خطة
متكاملة لتس�ويق واس�تالم محصول الحنطة من الفالحني تتناس�ب وحجم
الكميات املتوقع تس�ويقها حس�ب الخط�ة الزراعية املعتمدة م�ن قبل وزارة
الزراعة ،وحس�ب املواصفات املعتمدة خالل عمليات تسويق واستالم الحنطة
م�ن الفالحني واملزارعني لع�ام  ،2021التي أعدت بموج�ب املواصفة العراقية
والصادرة من الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.
وأض�اف أن “ف�روع الرشك�ة يف املثنى وواس�ط وذي قار والبرصة وميس�ان
تواصل اس�تالم الحنط�ة املحلية من الفالحين واملزارعين وبانتظار مبارشة
فروع ومواقع الوسط والجنوب بالكامل”.

الوزارة تعلن قرب رفد شبكة الكهرباء بـ 650ميغا واط

صادرات النفط العراقي تنخفض إىل الصني مبقدار % 35
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الرشك�ة العامة للزج�اج والحراري�ات ،امس الثالث�اء ،أنها بصدد
تصدير املنتجات اىل الخارج ،فيما أش�ارت اىل أن رشكات روس�ية س�تعيد
تأهيل معامل الزجاج والسرياميك.
وقال مدير عام الرشكة ،فؤاد حماد عنزي ،يف بيان اطلعت عليه “الزوراء”:
إن “الرشك�ة العامة للزجاج والحراريات س�تكون له�ا منتجات معروضة
للتصدي�ر بع�د إعالن الخطوط االنتاجية لالس�تثمار” ،مبين�ا ً أن “الرشكة
تهدف اىل إرشاك القطاع الخاص يف إعادة وتأهيل الخطوط التي استقطبت
عروض عدد من الرشكات”.
وأضاف عنزي أنه “تم إجراء دراس�ات وتحاليل للعروض وبعد اس�تكمال
املتطلب�ات الخاصة به�ا وبموجب املعايير والنقاط الت�ي وضعتها لجان
الدراسة ،أصبحت الرشكات الروسية هي املستثمرة لهذه الخطوط بموجب
العقد املوقع معهم” ،موضحا ً أن “اتحاد الرشكات الروس�ية سيعيد العمل
بمعام�ل الزجاج والسيراميك قريباً ،اىل جانب تحديث معامل السيراميك
وتأهيلها وزيادة طاقاتها االنتاجية لإلس�هام بس�د حاجة السوق املحلية
م�ن منت�وج كايش الج�دران واالرضي�ات السيراميكية وإنت�اج االدوات
الصحية السرياميكية”.
وتابع ان “الرشكات الروس�ية ستقوم بتش�غيل معامل االلواح الزجاجية
وبطاق�ة  120طن�ا ً يف الي�وم ،ومعمل زج�اج القناني الطبي�ة وبطاقة 95
طنا ً يف اليوم ،إضافة اىل انش�اء خط القناني والج�رار وخط انتاج الزجاج
املسطح” .

بغداد /الزوراء:
اعلنت االدارة العامة للجمارك الصينية،
ام�س الثالثاء ،ع�ن انخفاض صادرات
الع�راق النفطية اىل الصين بمقدار 35
 %خلال ش�هر اذار مقارنة بالش�هر
نفس�ه من العام امل�ايض ،إال انه احتل
املرتب�ة الثالث�ة بالص�ادرات النفطي�ة
م�ن بين الدولة املص�درة اليه�ا خالل
ثالثة أش�هر ماضية اعتبارا من كانون
الثاني ولغاية شهر اذار بعد السعودية
وروسيا.
وأظه�رت بيانات ص�ادرة ع�ن اإلدارة
العامة للجمارك يف الصني ان “الصادرات
العراقي�ة تراجعت لش�هر اذار بمقدار
 35.3%لتص�ل اىل  3,619,676مليون
طن او ما يعادل ( 25مليونا ً و 337الف
برمي�ل) اي ما يع�ادل  844الف برميل
يومي�ا ،ليحت�ل املرتب�ة الخامس�ة بعد
كل م�ن الس�عودية وروس�يا والربازيل
وعم�ان” .واضافت ان “الع�راق احتل
املرتب�ة الثالث�ة بعد كل من الس�عودية
وروس�يا بمجموع الصادرات النفطية
اىل الصين خالل ثالثة االش�هر املاضية
ابتدا ًء من ش�هر كان�ون الثاني ولغاية
ش�هر اذار ،حيث ص�در 13.672.443
ملي�ون طن او م�ا يع�ادل (  95مليونا ً
و 707الفا ً و 101برميل)” .

واش�ارت اىل ان “الس�عودية احتل�ت
املرتب�ة االوىل بصادراته�ا النفطي�ة اىل
الصني خلال ش�هر اذار وبواقع 7.84
ملي�ون طن او م�ا يع�ادل ( 54مليون
و 895ال�ف برمي�ل) ،بما يع�ادل 1.85
مليون برمي�ل يوم ًيا ،تلتها روس�يا بـ
 7,439,263ط�ن او م�ا يع�ادل ( 52
ملي�ونو74ال�فبرمي�ل).

واوضحت ان الصني اس�توردت النفط
الخام خالل ش�هر اذار م�ن عرش دول
ش�ملت كل م�ن الس�عودية وروس�يا
والربازي�ل وعم�ان والع�راق والكويت
واالمارات وامريكا وماليزيا وانغوال.
من جهتها ،اك�دت وزارة النفط ،امس
الثالثاء ،ان املالكات الفنية والهندس�ية
يف ال�وزارة انج�زت مراحل متقدمة من

مرشوع أنب�وب الوقود املغ�ذي ملحطة
كهرب�اء صلاح الدي�ن الحراري�ة التي
سترفد املنظومة قب�ل الصيف بـ 650
ميغ�اواط ،فيما اش�ارت اىل نجاحها يف
ايصال الغاز الجاف اىل محطتي القيارة
وعكاز.
وق�ال الناط�ق باس�م ال�وزارة ،عاصم
جه�ا،د يف ترصيح�ات صحفي�ة :إن

“ملاكات رشك�ة املش�اريع النفطية
تمكن�ت خالل االي�ام القليل�ة املاضية
م�ن انجاز مرحلة عب�ور أنبوب الوقود
املغ�ذي ملحط�ة كهرب�اء صلاح الدين
الحراري�ة يف منطقة الجالس�ية بهدف
رف�د وتعزيز ش�بكة الطاق�ة الوطنية
اضافة اىل تجهيز الكهرباء إىل املحافظة
ومناطق شمال بغداد”.
وأض�اف أن “امللاكات تمكن�ت م�ن
تمري�ر أنب�وب العب�ور  12عق�دة عرب
نه�ر دجل�ة بط�ول  400متر وبعمق
تج�اوز  6أمت�ار ممت�دا ً أس�فل ق�اع
النه�ر ،وبما يتف�ق ومتطلب�ات دائرة
املوارد املائية يف س�امراء وتحت إرشاف
مالكاته�م وملاكات رشك�ة خط�وط
األنابي�ب النفطية الجه�ة املنتفعة من
املرشوع”.
وأوض�ح أن “العمل أنج�ز باملواصفات
املثالي�ة وبجهد متواص�ل بغية التغلب
عىل تضاريس األرض وجريان املاء مع
أخذ كامل االحتياطات األمنية يف مناطق
س�اخنة ،إذ تمكن�ت ملاكات الرشكة
يف تش�كيلها هيئة مش�اريع بغداد من
تحقيق األعم�اق املطلوبة متغلبني عىل
طبيع�ة الرتب�ة الصخري�ة والحصوية
ومل�دة من الحفر تجاوزت ثالثة أش�هر
من العمل املتواصل ليالً ونهاراً”.

الرياضي

أصفر وأمحر

جلطة دماغية تضرب حارس مرمى
النفط مصطفى سعدون

بغداد /متابعة الزوراء
اصي�ب حارس مرمى فريق النفط مصطفى س�عدون ،بجلط�ة دماغية خالل تدريبات
فريقه .وقال املنس�ق االعالمي لنادي النفط جمع�ة الثامر ان زمالء الحارس مصطفى
س�عدون املتواجدي�ن يف امللعب فوج ٔيوا بس�قوطه مغش�يا عليه قبل الشروع بالوحدة
التدريبية”.واوضح ان “الكادر الطبي س�ارع باجراء االسعافات االولية وبعدها تم نقله
القرب مستش�فى للوقوف عىل حالته التي ش�خصت مبد ٔييا جلط�ة دماغية مفاج ٔية”.
وتاب�ع ان “س�عدون يرقد حاليا يف مستش�فى مدينة الطب وادارة ن�ادي النفط تواصل
جهودها الجل نقله بالرسعة املمكنة الحد مستشفيات مدينة السليمانية”.
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ننتظر زيارة قريبة لرئيس الفيفا

درجال  :رئيس الوزراء اول الداعمني مللف البصرة ونعد اجلميع ببطولة خليجية ناجحة

بغداد /محمد حمدي
عدسة  /عيل كاظم
نظمت وزارة الشباب والرياضة برعاية
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال
امس الثالثاء م ٔوتمرا صحفيا بحضور
مستشار الوزارة لش ٔوون الرياضة
الدكتور حسن عيل كريم و مديري دوا ٔير
الرتبية البدنية واالقاليم واملحافظات
والدا ٔيرة الهندسية  ،بشأن استضافة
البرصة لبطولة خليجي  25التي سيتم
االٕعالن عنها رسميا االثنني املقبل ،بعد
اجتماع ر ٔوساء االتحادات الخليجية للبت
بطلب العراق استضافة البطولة رسميا
والستيفاء جميع الرشوط املطلوبة .
وعرب وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال عن قناعته ان العراق اليوم
اقرب من اي وقت مىض للظفر
بتنظيم البطولة ذات املكانة الكبرية يف
نفوس جماهرينا بعد استكمال اغلب
املتطلبات الخاصة التي تم توثيقها
من اللجنة الفنية التي زارت العراق
مطلع الشهر الحايل واعربت رصاحة
عن قناعتها بالتحضريات بنسبة كبرية
مع مالحظات تدخل جميعها يف نطاق
السيطرة .
وثمن درجال الدور املس ٔوول ملحافظ
البرصة اسعد العيداني والحكومة
املحلية التي استنفرت جميع جهودها
الٕنجاح ملف البرصة من جميع الجوانب
 ،فضال عن الهي ٔية التطبيعية التي تعمل
مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة
البرصة والجهات الساندة االخرى بروح
الفريق الواحد  ،وب ُ
ني درجال ان تواجد
ر ٔييس الوزراء معنا ومتابعته الحثيثة
خطوة بعد اخرى ودعمه لنا اضاف
حافزا للجميع للعمل بشعار النجاح
يف جميع املفاصل .وقد عرب عن ذلك
رصاحة من خالل تواجده يف البرصة،
واالجتماعات الدورية ملجلس الوزراء،
ما يمنحنا حيزا كبريا من التفا ٔول
والشعور باالطم ٔينان .
وتناولت اس ٔيلة الحضور من وسا ٔيل

اجلوية يواصل نتائجه السلبية يف
دوري االبطال ويتعادل مع تراكتور

االٕعالم املختلفة جوانب مهمة تتعلق
بإكمال ملعب امليناء الريايض كأحد
رشوط ا ٕقامة البطولة والخدمة
الفندقية واملوعد الخاص بانطالق
البطولة وزيارات السيد الوزير ا ٕىل
العواصم الخليجية  ،تناوب الوزير
درجال ومديرو دوا ٔير الوزارة االجابة
عن جميع تفاصيلها  ،متعهدا بان
تكون البطولة هي االنجح واالكرب
واالكثر تأثريا قباسا بالبطوالت
السابقة ،مشددا عىل ان العمل بملعب

مديرية النشاط الرياضي تكرم
منتخب الشباب لكرة اليد
بغداد  -حسام عبد الرضا
اقامت وزارة الرتبية ( مديرية النشاط الريايض والكشفي ) حفل
تكريم لوفد منتخبنا الوطني الشبابي لكرة اليد الحا ٔيز عىل املركز
الثاني يف بطولة يزد الدولية .
وقام بتسليم الجوا ٔيز الدكتور عالء جابر املدير العام للنشاط
الريايض والكشفي لرتبية الكرخ االٔوىل والذي اعترب هذا التكريم
يأتي لدعم الرياضة وايضا ضمن التعاون املشرتك بني وزارة الرتبية
واالتحاد العراقي لكرة اليد حيث اوعز بوضع كافة منش ٔيات تربية
الكرخ تحت ترصف االتحاد العراقي لكرة اليد .
وحرض التكريم ر ٔييس االتحاد العراقي لكرة اليد محمد هاشم
االٔعرجي وأعضاء االتحاد رياض عبد الرضا امني الرس ورضا عبود
مهدي وخليل ابراهيم والكادر التدريبي واالٕداري للمنتخب العراقي
الشبابي.
وقدم محمد االٔعرجي شكره وتقديره باسم ا ٕتحاد اليد للدكتور
عالء جابر عىل هذا املبادرة الجميلة والتي ستزيد من التعاون
املشرتك املقبل بني االتحاد العراقي لكرة اليد ووزارة الرتبية ..

اعالمنا الرياضي
مجل�س ادارة صحيف�ة الري�ايض الت�ي تصدر عن
االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة اعلن عن
تس�مية االس�تاذ كاظ�م الطائ�ي مدي�را لتحري�ر
الصحيف�ة ،امنياتن�ا الصادق�ة للعزي�ز الطا ٔي�ي
بالتوفي�ق والنجاح يف مهمته املهني�ة الجديدة وهو
اهال لها بكل تأكيد.
***********
عض�و الهيئة العامة لالتح�اد العراقي للصحافة
الرياضي�ة الزميل احمد مط�رود اعلن انتصاره
عىل فاي�روس كورونا الذي اصي�ب به قبل اكثر
م�ن اس�بوعني ،وقدم مط�رود ش�كره وتقديره
الكبريي�ن للم ٔوسس�ات الصحفي�ة واالعالمي�ة
والرياضي�ة ولجميع من اتصل واس�تفرس عن وضعه
الصحي ،خالص االمنيات لزميلنا العزيز بالش�فاء التام وان يلبسه رب
الع�زة واالجالل ث�وب الصحة والعافية وان يعود ملمارس�ة عمله املهني
جديد.
م�ن
*****************
الزمي�ل عالء البصري ،احتفل بعي�د ميالده قبل
اي�ام قليلة ،خال�ص االمني�ات للعزي�ز البرصي
بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره
املهني.

امليناء الريايض سعة  30الف متفرج
يسري عىل قدم وساق ،وا ٕنجازه باملوعد
املقرر شهر ترشين اول املقبل هو موعد
مناسب جدا ،اما بخصوص الخدمة
الفندقية والسياحية والصحية ،اكد
ان جميع االمور تسري بصورة ا ٕيجابية
ومن ضمنها املستشفى الرتكي الكبري
الذي شارف عىل االنتهاء والفنادق
الكبرية التي ستدخل يف الخدمة بوقت
قريب جدا  ،كما اوعز الوزير بتكوين
لجان اعالمية مشرتكة تتوىل الرتويج

للبطولة ونقل اخبارها اىل الجماهري
مع اقامة م ٔوتمرات صحفية دورية
تقام بني البرصة وبغداد تتعلق بجميع
التحضريات الخاصة ببطولة خليجي
 25يف البرصة .
ٔ
واعلن درجال عن تلقي كتاب من رييس
االتحاد الدويل انفانتينو لزيارة العراق
بعد أن اعتذر بوقت سابق بزيارته
للبرصة يف  ١٧من كانون الثاني املايض
أثناء مباراة املنتخب الوطني واملنتخب
الكويتي. ،

وقال درجال ان انفانتينو ارسل كتابا
لزيارته العراق لتعويض اعتذاره السابق
عن الزيارة وننتظر املوعد الذي سيحدده
ر ٔييس االتحاد الدويل بوقت الحق.
وبني وزير الشباب والرياضة انه ستكون
هناك زيارات متكررة لدول الخليج
تبدا ٔ من يوم غد الخميس لدعم ملف
خليجي البرصة موضحا يف الوقت ذاته
نحن واثقون من ا ٕكمال ملعب امليناء يف
املوعد املحدد من قبل اللجنة التفتيشية
الخليجية منتصف الشهر العارش.

بغداد /متابعة الزوراء
حسم التعادل السلبي مواجهة القوة
الجوية وتراكتور سازي االٕيراني،
مساء امس الثالثاء ،لحساب الجولة
الثالثة من املجموعة الثانية لدوري
أبطال آسيا.
ويتصدر الشارقة ترتيب املجموعة
برصيد  4نقاط ،مقابل  3نقاط
لرتاكتور ،ونقطتني لكل من
باختاكور والقوة الجوية.
ويتأهل ا ٕىل دور الـ 16صاحب املركز
االٔول يف كل مجموعة ،ا ٕىل جانب
أفضل  6أندية تحصل عىل املركز
الثاني.
حاول القوة الجوية يف الشوط االٔول
عن طريق رأسية حمادي ،لكنها
كانت ضعيفة ،فيما سدد ا ٕبراهيم
بايش كرة علت العارضة.
بينما أخطر محاوالت الفريق االٕيراني
جاءت بأقدام الالعب أشكان ،ومرت
كرته بجوار القا ٔيم لينتهي الشوط
االٔول بالتعادل السلبي.
وفرض القوة الجوية سيطرته عىل

الشوط الثاني وحصل عىل عدة
فرصة كادت أن تمنحه االنتصار
االٔول يف البطولة.
ومرر سامح سعيد كرة عرضية
تباطا ٔ حمادي بتنفيذها ليشتتها
املدافع االٕيراني ،فيما سدد ا ٕبراهيم
بايش كرة اصطدت باملدافع.
يف املقابل تصدى حراس القوة
الجوية فهد طالب ا ٕىل تسديدة ها ٔيلة
للمدافع عيل رضا.
وأجرى مدرب القوة الجوية عدد من
التغيريات فزج كل من رشيف عبد
الكاظم ومحمد عيل عبود بدال من
عيل محسن ومصطفى معن.
كما زج بجيفرسون وا ٕحسان حداد
بدال من حمادي أحمد ول ٔوي العاني،
وجرت التغيريات عىل دفعتني ومنحت
أفضلية واضحة للقوة الجوية.
وأهدر ا ٕبراهيم بايش كرة بعد أن
سددها فوق العارضة ،وأضاع
جيفرسون أسهل الفرص بعد أن
تلقى كرة خلف املدافعني لكنه فقد
توازنه ليسدد فوق العارضة.

اليتش :مل نؤد بشكل جيد يف املباراتني السابقتني وهدفنا الفوز على االهلي
بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب كرة الرشطة الكسندر اليتش
ان فريقه مطالب بالظهور بشكل
ا ٕيجابي أمام االٔهيل السعودي يف ثالث
مواجهاته يف دوري ابطال آسيا املقررة
يوم اليوم االربعاء .
وقال الرصبي اليتش يف امل ٔوتمر الصحفي
الخاص باملباراة  »:ان الفريقني يمران
بالوضعية نفسها من ناحية االداء
تحول
والنتا ٔيج ،ونسعى لتحقيق
ٍ
ا ٕيجابي يف منظومتنا يف مواجهة االهيل
 ،وعلينا اثبات اننا نستحق املشاركة يف
البطولة القارية االوىل ،وقد دفعنا ثمن
االخطاء الفردية ،ولدينا الجودة الكافية
لتحقيق التحول الذي نريده «.
واضاف  »:نعلم جيدا ً ا ٕمكانية االٔهيل
وبحثهم مثلنا عن التحول ،ونعرف جيدا ً
ا ٕمكانات املهاجم السومة « ،مشريا اىل

 »:ان الرشطة سيجري تغيريا ً عىل شكل
منظومته من أجل صنع االٔداء االٔفضل
 ،الٔننا لم ن ٔو ِد بشك ٍل جيد يف املباراتني
السابقتني «.
ٔ
أما العب الرشطة امجد عطوان الذي
حرض امل ٔوتمر رفقة املدرب  ،فقد
قال  »:لم نكن مُ قنعني أمام الدحيل
واالستقالل ،ونتمنى تغيري الصورة يف
مباراة اليوم «.
واضاف  »:ان االٕصابات الكثرية أثرت
عىل وضعيتنا محليا ً وآسيوياً ،ونسعى
طرق يف املجموعة .
الٕحداث مفرتق
ٍ
و ال نعاني من االرهاق رغم ضغط
ٌ
فريق كبري والبد له
املباريات ،والرشطة
أن يعود».
وتابع  »:ان االٔهيل فريق جيد ولديه
عنارص م ٔوثرة ،لكننا نملك االٔسماء التي
يمكنها مجاراة املنافس والتفوق» .

رئيس اللجنة االوملبية يتلقى تهنئة من وزير الرتبية
بغداد/ا ٕعالم اللجنة االٔوملبية
بعث وزير الرتبية السيد عيل
حميد الدليمي باقة ورد اىل رعد
حمودي ر ٔييس اللجنة االٔوملبية
الوطنية العراقية مهن ٔيا ً إيّاه،

وأعضاء املكتب التنفيذي ملناسبة
انتخابهم دورة ا ٕنتخابية تمتد
الٔربع سنوات مقبلة.
وحمل باقة الورد وتهاني الوزير
محمد ا ٕبراهيم عبودي مدير

عام الرتبية الرياضية والنشاط
املدريس والكشفي بالوزارة
يرافقه نجم عبود ر ٔييس قسم
الرياضة املدرسية.
وتناول الجانبان أبرز امللفات

الرياضية املشرتكة حيث تطرق
عبودي اىل مساعي الوزارة
باستحداث الفرع الريايض يف
الدراسة االعداية حيث سيتم
ا ٕفتتاح أول مدرستني ا ٕعدادتني
للفرع الريايض يف العاصمة
بغداد ا ٕحداهما للبنني واالٔخرى
للبنات.
وأشار عبودي أيضا ً اىل رضورة
تنظيم آلية تفرّغ الرياضيني من
مالك الوزارة عىل تخصصاتهم
الرياضية يف االٔندية واالتحادات
وتوحيد منهج التفرغ وا ٕنحساره
عىل الرضورات الفعلية وبعلم
وموافقة اللجنة االٔوملبية حرصاً.
وأكد مدير عام الرتبية الرياضية
والنشاط املدريس والكشفي
بوزارة الرتبية عىل مسعى الوزارة

ودا ٔيرته عىل تفعيل الرياضة
املدرسية وااللتفات بشكل جاد
اىل درس الرتبية الرياضية.
من جانبه شكر ر ٔييس اللجنة
االٔوملبية الوطنية العراقية
وزير الرتبية عىل تهن ٔيته م ٔوكدا ً
عمق العالقة بني وزارة الرتبية
واملشهد الريايض يف البالد عىل
طول الفرتات السابقة التي
شهدت ألق وتميز الرياضيني
العراقيني.
وأعرب حمودي عن سعادته
بسعي الوزارة اىل ا ٕستحداث
التخصص الدرايس االعدادي
الريايض م ٔوكدا ً وجود مثل
هذه التجربة يف كثري من الدول
املتقدمة رياضيا ً وتربوياً.
ويف معرض ر ّده عىل قضية تفرّغ

عدد من املالكات الرتبوية للعمل
الريايض أكد حمودي عىل تنظيم
العملية بني الوزارة واللجنة
االٔوملبية وبما يتوافق مع قانون
اللجنة االٔوملبية ذي الرقم 29
لسنة  2019عىل ان يتم التنسيق
بني الوزارة واللجنة االٔوملبية
بتفريغ الطاقات الرياضية
الرتبوية للرضورات التي تخدم
الصالح العام للبالد.
ويف ختام حديثه أشار حمودي
اىل رضورة تفعيل درس الرتبية
الرياضية يف جميع املراحل
الدراسية مشريا اىل البطوالت
الرتبية التي أفرزت الكثري من
العبي املنتخبات الوطنية العراقية
واىل املنجز العراقي الخارجي عىل
صعيد الرياضة املدرسية.
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برييز يستبعد طرد ريال مدريد من دوري األبطال
قال رئي�س نادي ري�ال مدريد اإلس�باني
فلورنتين�و برييز إن فريقه ل�ن ُيطرد من
دوري أبط�ال أوروبا ،بعد مش�اركته مع
 11نادي�ا ً كبريا ً يف إطالق الدوري الس�وبر
االنفصايل.
وأعلن�ت س�تة أندية إنكليزي�ة (ليفربول،
مانشستر يونايت�د ،أرس�نال ،تش�ليس،
مانشسرت سيتي ،توتنهام) ،مع برشلونة
وري�ال مدريد وأتلتيكو مدريد االس�بانية،
يوفنتوس وإنرت وميلان اإليطالية إطالق
مس�ابقة قد تنس�ف دوري أبطال أوروبا،
وسيكون برييز أول رئيس لها.
وق�رّرت األندي�ة االنفص�ال ع�ن دوري
االبط�ال ،م�ن أجل خوض مباري�ات أكثر
تنافس�ية “يف أق�رب وقت ممك�ن” ،فيما
س�تنض ّم ثالث�ة أندي�ة مؤسس�ة وتدعى
خمسة أخرى سنوياً.
ورأى االتحاد األوروبي (يويفا) أن األندية
املش�اركة يف ال�دوري الس�وبر ل�ن تكون
قادرة عىل خوض مسابقاته يف املستقبل،
فيما بلغ ريال مدريد مع مانشسرت سيتي
نصف نهائي دوري األبطال لهذا املوسم.
وق�ال برييز لربنام�ج “إل تشيرينغيتو”
التلفزيوني” :هي تهديدات من أحد يخلط
بني االحتكار وامللكية”.
تابع رئيس النادي األكثر تتويجا يف دوري

األبطال بأشكاله املختلفة ( 13لقباً)“ :لن
ُيط�رد مدريد م�ن دوري األبطال ،بالطبع
ال .وال حتى سيتي أو أي فريق آخر”.
أض�اف“ :لن يحصل ذل�ك .ال أريد الدخول
يف األسباب القانونية ،لكن هذا لن يحصل.
هذا مستحيل”.
ول�وّح االتح�اد األوروب�ي أيض�ا بحرمان
الالعبني م�ن تمثيل منتخباته�م الوطنية
بحال مشاركتهم يف املسابقة.
رشح بريي�ز البال�غ  74عام�اً“ :أي العب

يمكنه أن يبقى هادئا ً ألن هذا لن يحصل.
يويف�ا يمارس االحت�كار ويجب أن يكون
ش�فافاً .ال يمل�ك يويف�ا ص�ورة جيدة يف
تاريخه .يج�ب أن يكون منفتح�ا ً للحوار
وال يه ّدد”.
وكان برييز قال يف وقت سابق“ :إن األندية
اتخ�ذت ه�ذه الخط�وة إلنق�اذ الرياضة،
يج�ب أن تس�تمر ك�رة الق�دم يف التغيري
والتأقل�م ط�وال الوقت .ك�رة القدم تفقد
االهتمام .يجب القيام بشيء .كرة القدم

ه�ي الرياض�ة الوحي�دة عاملي�اً .يجب أن
يتغيرّ التلفزيون للتكيّف مع العرص .يجب
أن ّ
نفك�ر يف س�بب ع�دم اهتمام الش�بان
املرتاوح�ة أعماره�م بين  16و 24عام�ا ً
بكرة القدم”.
واجتمع�ت غالبية املش�جعني واالتحادات
يف كل أنح�اء الق�ارة على إدان�ة الق�رار
املدوّي الذي اتخذته األندية الـ 12بإطالق
“الدوري السوبر” بدعم من مرصف “جي
بي مورغان” االستثماري األمريكي.
ُ
واتهمت األندية الراغبة بالسري عىل خطى
دوري كرة الس�لة األمريكي�ة “أن بي ايه”
والرازح�ة تح�ت الديون والحج�م الهائل
لروات�ب نجومها يف ظل أزمة كورونا ،عىل
الفور بالجش�ع وت�م تهديده�ا باملعاقبة
الدولية.
وتاب�ع بريي�ز“ :هن�اك مباري�ات ممل�ة
ومنص�ات أخرى للرتفيه .يج�ب أن تتغيرّ
كرة القدم”.
وأردف رئي�س الن�ادي امللك�ي“ :هن�اك
مجموعة من األندية األوروبية تريد القيام
بيشء لجع�ل هذه الرياض�ة أكثر جاذبية
ً
عاملي�ا” .ورأى أن جائحة فريوس كورونا
عجّ لت يف حاج�ة األندية للتغيير وأنها ال
تتحمّل انتظار اصالحات يويفا عىل دوري
األبط�ال“ :يتوق�ع أن يب�دأ دوري األبطال

اعالم الكرتوني

الجدي�د يف  .2024يف  ،2024س�تكون كل
األندية قد ماتت”.
ورأى برييز أن البطولة الجديدة ستساعد
األندي�ة الصغيرة“ :قال�وا إنه�ا بطول�ة
األغنياء وهذا لي�س صحيحاً .هذه بطولة
ستنقذ كرة القدم”.
تاب�ع“ :املال يذهب للجمي�ع ،هذا هرمي.
إذا امتل�ك األقوي�اء امل�ال فه�و يتدفق إىل
أس�فل ..هن�اك  15ناديا ً يلعبون بحس�ب
قيمتهم ،وخمسة آخرين بحسب جدارتهم
الرياضية .ليس�ت مغلق�ة .هي مفتوحة.
لم ّ
نفكر أبدا ببطولة مغلقة”.
وستحصل الفرق املشاركة عىل  3,5مليار
يورو ( 4,19ملي�ار دوالر) لدعم خططها
االس�تثمارية ومواجه�ة تحديات فريوس
كورونا.
وسيشهد الش�كل الجديد تقس�يم الفرق
العرشي�ن إىل مجموعتني م�ن عرشة ،مع
تأهل الفرق الثالثة األوىل عن كل مجموعة
إىل ربع النهائي ،ويخوض الرابع والخامس
م�ن كل مجموعة مباراتي ذه�اب وإياب
لاللتحاق بدور الثمانية.
وبعد ذلك ،تتبنى املس�ابقة مبدأ املباريات
اإلقصائي�ة م�ن ذه�اب وإياب على غرار
دوري األبطال ،قبل النهائي الذي يقام من
مباراة واحدة يف أيار/مايو.

ووريرز ُيسقط سفنيت سيكسرز بفضل جنمه كوري

تابع ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز تألقه
الهجومي بتسجيله  49نقطة ،وقاد فريقه للفوز عىل
فيالدلفيا سفنتي سيكرسز متصدر املنطقة الرشقية
 ،96-107يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وهي املباراة الحادية عرشة تواليا ً يسجل خاللها
كوري ،صاحب  47نقطة يف الخسارة أمام بوسطن
سلتيكس 30 ،نقطة أو أكثر ،ليمنح ووريرز فوزا ً
مستحقا ً يف رصاعه عىل مركز مؤهل إىل األدوار
اإلقصائية «بالي أوف».
وفرض كوري نفسه كأبرز املرشحني للفوز بلقب
أفضل العب يف املوسم العادي مع معدل تسجييل
هذا املوسم بلغ  31,4نقطة يف املباراة الواحدة ،وبات
السالح الفتاك لصاحب املركز التاسع يف املنطقة
الغربية مع  29فوزا ً ونفس عدد الهزائم.
وحقق كوري  10رميات ثالثية ،خمس منها من أصل
 20نقطة سجلها يف الربع الرابع األخري ،من إجمايل
نقاطه أمام سفنتي سيكرسز.
وهي املرة الـ  21بقميص فريقه الحايل يسجل فيها
 10رميات ثالثية أو أكثر يف مباراة واحدة ،متقدما ً
عىل زميله كالي تومسون الذي حقق هذا اإلنجاز يف
خمس مباريات فقط.
بدا مدرب ووريرز ،ستيف كري عاجزا ً عن وصف ما
حققه كوري ،وقال« :ال أعرف ماذا أقول .عندما
تسألوني بعد كل مباراة عن رأيي بشأن كوري واألداء
الذي يقدمه ،فكل ما قلته بعد آخر مباريات ،يمكن
اقتباسه مجدداً».

وتابع« :ببساطة ،ألن األمر نفسه يتكرر بعد كل
مباراة .دهشة مطلقة ملستوى مهارة هذا الالعب،
قلبه ،عقله وتركيزه .من الرائع مشاهدته يلعب».
ووصف كري األرقام القياسية لنجمه عن املسافات
البعيدة بـ «أشياء محرية للعقل» ،ما يضع ابن الـ
 33عاما ً يف دوري خاص به يف تاريخ الـ «أن بي آيه»
يف هذا االمتحان.
وأردف كري« :كان لدى كوبي براينت يف بداية مسريته
بعض االمتدادات ،وكذلك مايكل جوردان حيث كان
يسجل مثل املجنون» ،و»لكن ال أحد سدد بهذه
ّ
وحتى وفقا ً ملعايري ستيف
الطريقة يف تاريخ اللعبة.
النبيلة الخاصة به ،هذا أعىل وأبعد».

وبدأ سفنتي سيكرسز اللقاء بقوة فتقدم  12نقطة
أمام ضيفه الذي عجز عن دخول أجواء املنافسة،
قبل أن ينجح األخري يف معادلة األرقام  24-24مع
نهاية الربع األوّل.
وفرض الفريقان التعادل مرة جديدة  55-55مع
نهاية الربع الثاني ،قبل أن يتقدم ووريرز بفارق 5
نقاط مع نهاية الربع الثالث ،ليبدأ بعدها استعراض
كوري مانحا ً فريقه التقدم يف الربع االخري 26-32
ورشف الفوز باملباراة.وأضاف زميل كوري ،الكندي
أندرو ويغينز  16نقطة و 10متابعات ،فيما ساهم
داميون يل من عىل مقاعد البدالء بـ  12نقطة.ختم
كري قائالً« :نحتاج إىل كل فوز .نلعب بشكل رائع
خالل األسبوعني املنرصمني .نحن عىل وترية جيدة
ونملك الروح والطاقة يف الوقت الحايل».وأنهى
ووريرز سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لسفنتي
سيكرسز ،الذي برز يف صفوفه نجمه الكامريوني
جويل إمبيد مع  28نقطة و 13متابعة و 8تمريرات
حاسمة.وتألق شقيق كوري األصغر ،سيث يف صفوف
الخارس مع  15نقطة ،وأضاف ماتيس ثيبول  .13ويف
مباراة ثانية ،عزز يوتا جاز صدارته للغربية بفوزه
عىل مضيفه لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب -111
.97وكان جوردان كالركسون من عىل مقاعد البدالء
أفضل املسجلني يف صفوف الفائز مع  22نقطة.
وخاض ليكرز اللقاء من دون نجميه ليربون جيمس
وأنتوني ديفيس ،وبرز يف صفوفه تالن هورتون -
توكر بتسجيله  24نقطة ،فيما أضاف كايل كوزما

بنزميا :شرط وحيد يبقي الريال منافسا على لقب الليجا
حدد مهاجم ري�ال مدريد ،الفرنيس كريم بنزيم�ا ،رشطا وحيدا لضمان
اس�تمرار منافس�ة املرينجي عىل التتويج بلقب اليجا يف املوسم الجاري.
ويحت�ل ريال مدريد وصافة الليجا حاليا برصيد  67نقطة ،خلف أتلتيكو
مدري�د املتص�در ( 70نقطة) ،وربما يفق�د األبيض ترتيب�ه يف حال فوز
برش�لونة ( 65نقط�ة) عىل خيت�ايف يف الجول�ة  31من الليج�ا الخميس
املقب�ل .وأوضح بنزيما يف ترصيحات ملوقع ريال مدريد أن العامل الوحيد
لضمان اس�تمرار املنافس�ة عىل اللقب ه�و “خوض كل مب�اراة وكأنها
نهائ�ي” .وتابع“ :علينا أن نفكر يف الفوز بكل لقاء وحصد الثالث نقاط.

مفكرة الزوراء

نعلم أن املباريات املتبقي�ة قليلة لكنها صعبة ،نحن
نلعب عىل لقب الليجا”.
وأض�اف“ :بالنس�بة لنا ،نعل�م أن كل فري�ق يلعب
بأفضل ش�كل أم�ام ريال مدري�د .يرتاجعون
للخلف وينتظروننا ويلعبون عىل املرتدات،
علين�ا أن ندخل كل مب�اراة لتقديم كرة
الق�دم خاصتن�ا والتفكير يف الفوز
بالنقاط الثالثة”.
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 17واألملاني دنيس رشودر وكنتافيوس كالدويل-
بوب  15نقطة لكل منهما.
ويف مباراة ثالثة ،قاد ديفن بوكر بتسجيله رمية حرة
قبل  0,3ثانية من صافرة النهاية فريقه فينيكس
صنز للفوز عىل ميلووكي باكس بفارق نقطة 128
  127بعد التمديد .وع ّزز صنز مركزه الثاني يفاملنطقة الغربية بفوزه الـ  41هذا املوسم يف مقابل
 16خسارة .تص ّدر بوكر الئحة املسجلني عند الفائز
مع  24نقطة ،وأضاف زمياله صانع األلعاب كريس
بول  22نقطة مع  13تمريرة حاسمة و 7متابعات،
وميكال بريدجز  21نقطة .ودخل بول الئحة أفضل
 5ممررين للكرات الحاسمة يف تاريخ الدوري مع
 10.142تمريرة ،متقدما ً بفارق تمريرة عىل أسطورة
ليكرز إيرفني «ماجيك» جونسون.كما تألق دياندري
أيتون مع  20نقطة و 13متابعة ،وكامريون باين
وكامريون جونسون مع  12و 13نقطة توالياً.
يف املقابل ،لم تحل النقاط الـ  33لليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو من خسارة فريقه ،فيما أنهى كريس
ميدلتون وجرو هوليداي املباراة مع  26و 25نقطة
توالياً.ويف دنفر ،سجل العمالق الرصبي نيكوال
يوكيتش  47نقطة لفريقه دنفر ناغتس وقاده
للفوز عىل ممفيس غريزليز  137 - 139بعد شوطني
إضافيني.وأضاف يوكيتش  15متابعة و 8تمريرات
حاسمة إىل سجله التهديفي ،وساهم زميله ويل
بارتون بـ  28نقطة ،إلبقاء ناغتس يف املركز الرابع يف
املنطقة الغربية مع  37فوزا ً مقابل  20هزيمة.

إنفانتينو يؤكد معارضة الفيفا لدوري
السوبر األوروبي

أكد جاني إنفانتينو رئي�س االتحاد الدويل لكرة القدم معارضة
الفيفا التامة النطالق دوري السوبر األوروبي.
وأوضح إنفانتينو يف الوقت ذاته أنه يتعينّ عىل األندية املنش�قة
الداعية إىل إطالق مس�ابقة الدوري السوبر األوروبي أن تتحمّل
عواق�ب قرارته�ا ،ج�راء ه�ذا االنفص�ال ،مشيرا ً إىل أن فيفا:
“يعارض من دون أدنى شك” هذا املرشوع.
وأض�اف إتفانتينو أن دوري الس�وبر األوروبي ه�و عبارة عن
س�وق مغل�ق ،وه�و منفصل ع�ن املؤسس�ات الحالي�ة ،وعن
الدوري�ات ،وعن االتحادات ،وكذلك ع�ن االتحاد األوروبي لكرة
القدم وعن االتحاد الدويل أيضاً.
وأعلنت س�تة أندي�ة إنكليزي�ة (ليفربول ،مانشستر يونايتد،
أرسنال ،تش�يليس ،مانشسرت س�يتي ،توتنهام) ،مع برشلونة
وريال مدريد وأتلتيكو مدريد االسبانية ،يوفنتوس وإنرت وميالن
اإليطالية إطالق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

تيباس يدعو مجيع األندية
االسبانية الجتماع طارئ

دعا خافيري تيباس رئيس رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم
جميع أندية الليغا باس�تثناء برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو
مدري�د الجتماع طارئ غدا الخميس من أجل تدارس تداعيات
إنشاء دوري السوبر األوروبي.
وكانت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد أعلنت إىل
جانب تسعة أندية أوروبية كبرية أخرى مشاركاتها بتأسيس
دوري الس�وبر األوروب�ي بعد س�اعات من تهدي�دات االتحاد
األوروبي بعقوبات تلحق باألندية املشاركة.
ويف س�ياق متصل ،أك� ّدت الحكومة اإلس�بانية ع�دم دعمها
إلقام�ة دوري الس�وبر األوروب�ي بس�بب تجاه�ل منظمي�ه
لألجهزة املرشفة عىل كرة القدم سواء املحلية منها أو القارية
أو الدولية.

خوليت وكلوب يعارضان السوبر األوروبي
أك�د أس�طورة الك�رة الهولندي�ة واملحلل بقن�وات بي ان
س�بورت رود خولي�ت معارضت�ه لفك�رة دوري
السوبر األوروبي.
وأع�رب خولي�ت ع�ن أمل�ه يف أن يج�د
االتحاد األوروبي لكرة القدم تسوية
م�ع األندية الكبرية إلقناعها عىل
البقاء يف دوري األبطال.
ُ
م�درب ليفرب�ول يورغ�ن
و أ ك�د
يغير موقفه الرافضَ
ُ
لن
كل�وب ،أن�ه
ّ
األوروب�ي،
الس�وبر
دوري
إلقام�ة
ِ
ح�اول جم�ع بع�ض
مضيف�ا ً أن�ه
ولكن مث�ل هذه الخطوة
املعطي�ات،
عىل كرة القدم.
س�تؤ ثر
كل�وب أن�ه جم�ع بع�ض
وأ وضح
ولكنها ليس�ت بالكثرية ،مؤكدا ً أنه
املعلومات
أمر صعب جدا ً ومن الواضح أن الكثريين ليس�وا
مرسوري�ن به�ذا األم�ر إال أن�ه يف النهاية ليس
القرار بيده أو بي�د الالعبني لذلك يجب االنتظار
ومعرفة كيف ستتطور األمور.
يف ترصيح ه�ام ومثري لألملان�ي يورغن كلوب
م�درب ليفرب�ول اإلنكلي�زي أكد أنه ل�م يفكر
بعد إذا كان سيس�تمر مدربا ً للفريق يف بطولة
دوري الس�وبر األوروبي املزم�ع إقامتها أم أنه

سريحل عن تدريب الفريق.
ويف ترصيح هام ومثري لألملاني يورغن كلوب مدرب ليفربول
اإلنكلي�زي أكد أنه ل�م يفكر بع�د إذا كان سيس�تمر مدربا ً
للفريق يف بطولة دوري الس�وبر األوروبي املزمع إقامتها أم
أنه سريحل عن تدريب الفريق.
وق�ال كلوب“ :وظيفتي هي تدري�ب الفريق وهذا ما أفعله،
ال أهرب عندما أواجه املش�اكل ولم أفع�ل ذلك أبداً ،هذا هو
الشيء الوحيد ال�ذي يمكنني قوله عن ذل�ك وليس لدي أي
فكرة عما سيحدث يف املستقبل”.
وأضاف كلوب أنه يش�عر باملس�ؤولية تجاه فريق ليفربول
وجماهريه مؤكدا ً أن�ه إذا كان خروجه من الفريق وابتعاده
عن تدريبه سيس�اعد فإنه سيرحل فورا ً أما إذا كان رحيله
عن تدريب ليفربول سيحدث تداعيات سلبية فسيبقى.

تشيفرين يشن هجوما حاداً على أندية دوري السوبر
أك�د ألكس�ندر تش�يفرين رئيس
االتح�اد األوروبي لك�رة القدم أن
األندية التي تعتق�د أنها كبرية وال
يمكن املس�اس بها اليوم يجب أن
تتذكر من أين أتت ؟وأضاف رئيس
اليويف�ا أن األندي�ة املش�اركة يف
دوري الس�وبر األوروبي “عليهم
أن يدركوا أنهم إذا كانوا عمالقة
أوروبا ،فإن ذلك يرجع جزئ ًيا إىل
االتحاد األوروبي لكرة القدم”.
واعترب تش�يفريين بأن االتحاد
األوروب�ي ال يمكن “أن يخرس
املعركة القضائية املقبلة”.
وكان رئي�س اللجنة األوملبية
األملان�ي توم�اس ب�اخ ن� ّدد
ب�دوره صباح أم�س الثالثاء
باملشروع وق�ال يف ه�ذا
الص�دد“ :النم�وذج الريايض
األوروب�ي فري�د م�ن نوع�ه
يرتكز عىل خوض منافس�ات

عادلة تمنح األولوي�ة للجدارة الرياضية.
هذا النموذج مه�دد اليوم ،ويواجه تحديا ً
م�ن خلال مقارب�ة مبنية على الربح”.
وأعلنت س�تة أندية إنكليزي�ة (ليفربول،
مانشستر يونايت�د ،أرس�نال ،تش�ليس،
مانشسرت سيتي ،توتنهام) ،مع برشلونة
وريال مدريد وأتلتيكو مدريد االس�بانية،
يوفنتوس وإنرت وميلان اإليطالية اطالق

مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.
وكان االتح�اد األوروب�ي هدد باس�تبعاد
ه�ذه األندية ومنع العبيها من املش�اركة
يف البطوالت القارية واملس�ابقات املحلية
م�ن ضمنها دوري أبط�ال أوروبا ،بيد أن
رئيس ريال مدريد ورئيس دوري الس�وبر
الجدي�د فلورنتين�و برييز اعتبر بأن هذا
األمر “مستحيل”.
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بعد رفض العاملني لتعيينه قبل أيام

جامعة الدول العربية حتتفل بيوم اإلعالم العربي

القاهرة/متابعة الزوراء:
تحتفل جامعة الدول العربية ،بقرار من مجلس وزراء اإلعالم ،منذ  ،2015يف الـ 21من أبريل
من كل س�نة بيوم اإلعالم العربي.ورصح الس�فري أحمد رشيد خطابي ،األمني العام املساعد،
املشرف عىل قطاع اإلعالم واالتصال ،بأن “الجامعة العربي�ة حرصت عىل بلورة أهداف هذه
الفعالية وإبراز دالالتها ،تمشيا مع أحكام امليثاق ،وتوجهات اإلسرتاتيجية اإلعالمية العربية،
ومتطلبات التفاعل مع مكونات املشهد اإلعالمي العربي” .ومن هذا املنطلق ،يضيف خطابي،
ش�كلت هذه املناس�بة إطارا إلطالق أنش�طة متنوعة؛ منها تكريم ش�خصيات ومؤسس�ات
أسهمت يف تطوير اإلعالم العربي ،من خالل “جائزة التميز اإلعالمي” التي تشمل التخصصات
اإلعالمية املكتوبة واملس�موعة واملرئية ،علما أن موضوع جائزة  2021-2020يتمحور حول
قضايا التنمية املستدامة .وتابع السفري ذاته أن الجامعة العربية ،وهي تحتفل باليوم العربي
لإلعالم ،تؤكد اس�تعدادها الكامل للس�هر عىل تنفيذ وتنس�يق ومتابع�ة الربامج القائمة بني
ال�دول األعضاء ،من أجل الدفع بعالقات التعاون وتبادل الخربات يف الحقل اإلعالمي إىل أفضل
املستويات .ويف ظل استمرار تفيش جائحة “كورونا” ،توجه السفري بالشكر والتقدير إىل كافة
اإلعالميين على جهودهم ومبادراتهم املبذولة يف مجال التثقيف الصحي يف أجواء اس�تثنائية
وصعبة ،مش�يدا بالتزامهم املهني واألخالقي الذي يجسد االرتباط العضوي باالنشغاالت ذات
البعد اإلنساني واالجتماعي واالقتصادي .وأكد األمني العام املساعد ،املرشف عىل قطاع اإلعالم
واالتص�ال ،أن “االنفتاح الالمحدود للفضاء اإلعالمي أضحى يقتيض العمل عىل تعميم ثقافة
بيداغوجي�ة إعالمية هادف�ة الحتواء الخطاب�ات التضليلية والنزعات املتطرفة التي تس�تغل
منصات وشبكات التواصل االجتماعي؛ وذلك من خالل تكريس إعالم يمتلك القدرة التنافسية
والكفاءة االحرتافي�ة واملصداقية يف التعاطي مع قضايا املواطن واملجتمع ،واالنخراط يف رفع
التحديات التنموية ،والتطلعات الواثقة نحو البناء والتكامل اإلقليمي”.

النظر يف دعوى مدير قسم الربامج السابق
يف هيئة اإلذاعة الربيطانية
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استقالة مدير وكالة األنباء التونسية

تونس/متابعة الزوراء:
أعل�ن كم�ال ب�ن يون�س ،صب�اح
االثنني ،عن اس�تقالته من منصب
مدي�ر وكال�ة تون�س أفريقي�ا
لألنباء (وات) ،وه�ي وكالة األنباء
الرس�مية الوحي�دة يف تونس ،بعد
أيام من تعيينه ،إثر رفض العاملني
له ،على اعتبار أنه تعيني مفروض
من السلطة.
ُ
وعين ب�ن يون�س من قب�ل رئيس
الحكوم�ة التونس�ية ،هش�ام
املش�ييش ،ي�وم  5إبريل/نيس�ان
الحايل ،مدي�را ً عام�ا ً للوكالة خلفا ً
ملنى مطبي�ع .ودخ�ل العاملون يف
اعتص�ام مفت�وح يف مق�ر الوكالة
بدع�م م�ن النقاب�ة الوطني�ة
للصحفيين التونس�يني والنقاب�ة

العامة لإلعالم.
وقد زاد الدعم العتصام العاملني يف
الوكالة من قبل منظمات تونس�ية
ودولي�ة وأح�زاب سياس�ية بع�د
اقتح�ام الرشطة التونس�ية ،مقر

الوكال�ة ،ي�وم  13إبريل/نيس�ان
الح�ايل ،لف�رض تنصي�ب املدي�ر
العام الجديد ،وهو ما فش�لت فيه
بع�د تص�دي العاملين فيه�ا لهذا
االقتحام.

وعّب�رّ كم�ال ب�ن يون�س ،يف نص
اس�تقالته ،ع�ن ش�كره لرئي�س
الحكوم�ة التونس�ية ،مؤك�دا ً أن
س�بب قبول�ه للتكليف «ع�د ترددا
كبيرا ،ألن�ي توقع�ت أن خربت�ي
الطويلة يف قطاع اإلعالم ويف تسيري
املؤسس�ات العمومي�ة والخاص�ة
س�وف تس�اعدني عىل املس�اهمة
يف تطوي�ر امل�وارد البرشية واملادية
لـ»وات» بالرشاكة مع مؤسس�ات
الدول�ة وممثيل اإلط�ارات والعمال
من إداريني وتقنيني وصحفيني».
وأرجع سبب اس�تقالته إىل «تجنب
االنخراط يف التجاذبات السياس�ية
والتسيري الروتيني ملؤسسة إعالمية
عمومي�ة ،مث�ل «وات» ،تحت�اج
خطة إصالح ش�املة يشارك فيها
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اإلداري�ون واملختصون يف التس�يري
الحدي�ث واإلعالمي�ون والخبراء
بعيدا ً عن املزايدات».
ونف�ى ب�ن يون�س التهم�ة الت�ي
وُجه�ت إليه م�ن قب�ل العاملني يف
الوكال�ة ،بأن�ه مدعوم م�ن حزب
حركة النهض�ة ،وأن تعيينه تعيني
س�يايس ،مبينا ً أن�ه كان بعيدا ً عن
ه�ذه التجاذب�ات السياس�ية وال
يرغب يف االنخراط فيها.
من ناحيته ،أكد املستشار اإلعالمي
لرئي�س الحكوم�ة التونس�ية،
مفدي مس�دي ،يف ترصي�ح إلذاعة
«موزاييك إف إم» ،يوم االثنني ،خرب
االس�تقالة ،موضحا ً أن الهدوء عاد
إىل الوكال�ة ،وأن صفح�ة كمال بن
يونس قد ُطويت.

بسبب مقاالت تتضمن حتريضاً على الكراهية

خنب جزائرية تنسحب من نداء مشرتك لفتح معرب انساني مع مغاربة
الجزائر/متابعة الزوراء:
أعلن�ت نخ�ب جزائرية كانت ق�د ّ
وقعت عىل
«ن�داء املس�تقبل» لفت�ح معرب إنس�اني بني
الجزائ�ر واملغ�رب ،االثنين ،انس�حابها من
النداء ،بسبب ما وصفته بـ «استمرار النخب
املغربية نفس�ها التي بادرت بالنداء يف كتابة
منش�ورات عىل مواقع التواص�ل االجتماعي
ومق�االت تتضم�ن تحريضا ً على الكراهية
وإساءة متعمدة إىل الشعب الجزائري».
وأص�در األمني الع�ام لـ»تحال�ف اإلعالميني
والحقوقيين األفارقة» بك�ي بن عامر ،وهو
أبرز املوقعني عىل النداء ،بيانا ً بسحب توقيعه
من مبادرة «نداء املستقبل» ،وأكد أنه «اتضح
يل اليوم ّ
أن بعض املغاربة املوقعني عىل النداء
نياتهم سيئة ومبيّتة .ففي الوقت الذي يناشد
فيه البي�ان قي�م املحبة والتس�امح واإلخاء
ونب�ذ الكراهي�ة ،راح بع�ض املغارب�ة ممن

وقع�وا البيان إىل بث س�مومهم عىل الجزائر
من خالل منش�ورات مغرض�ة هدفها النيل
م�ن بلدي ،وعليه ألفت الرأي العام الجزائري
واملغربي بانس�حابي من هذه املبادرة ،ومن
أي مبادرة ما ل�م تكن النيات صادقة ترتجم
ً
حقيقة صدق الشعوب املغاربية».
ويف ذات الس�ياق ،أب�دى الش�اعر والكات�ب
س�عيد هادف استياءه من عدم التزام بعض
ّ
موقع�ي البيان بمضمونه وروحه الداعية إىل
التسامح واملحبة ،ووقف الحمالت اإلعالمية
وخط�اب الكراهية ،وعبرّ عن اس�تغرابه من
«اس�تمرار بع�ض النخ�ب املغربي�ة املوقعة
على البيان ،بل واملبادرة ب�ه ،يف نرش كتابات
تتضمن الكراهية ،وبعيدة كل البعد عن روح
النداء ،وتتعمد اإلس�اءة والخلط بني الشعب
الجزائري ومشكالت سياسية قائمة».
وج�اءت ردة فع�ل النخ�ب الجزائري�ة بع�د

نشر إعالميين مغربيني ،من بين املبادرين
بالنداء ،كتابات يف صحف ومواقع وصفحات
«فيس�بوك» تهاجم الجزائر ،بينها ما نرشته
صفحة «أم  »99التي يديرها الناش�ط املدني
هشام سنويس (مبادر بالنداء) ،تزعم وجود
تحذيرات من مجاعة يف الجزائر ،وتش�بيهها
بالصوم�ال ،وه�و م�ا أث�ار اس�تياء النخب
الجزائرية.
وق�ال املحامي جم�ال خذير ،إن�ه «ال يمكن

أن يك�ون لهذه الن�داءات أي معنى طاملا ّ
أن
عددا ً م�ن النخب املغربي�ة املوقعة عىل هذه
املب�ادرات تم�ارس ازدواجي�ة يف التعبري عن
مكبوت سيايس وخلط متعمد بني األشياء»،
مضيف�ا ً ّ
أن «نرش موقعني مغاربة عىل النداء
لكتاب�ات ع�ن الش�عب الجزائ�ري ،ووصفه
باملجاع�ة والس�خرية من�ه بس�بب بع�ض
املش�كالت االجتماعية ،يدخل ضمن خطاب
الكراهية».
وكان نخب ونشطاء من الجزائر واملغرب قد
ّ
وقعوا ،هذا الش�هر ،عىل بيان مشترك يدعو
إىل فتح حوار جدي ،ووقف خطاب الكراهية
والحملات اإلعالمي�ة ،وفتح معرب إنس�اني
بري بني البلدين بس�بب الح�دود املغلقة منذ
ع�ام  ،1995للس�ماح للعائلات الجزائري�ة
واملغربية املقيمة عىل الحدود ،والتي تجمعها
قرابات ،بزيارة بعضها البعض.

بداية وضع أسس قانونية لتسيري اإلعالم اللييب

الصحفيون يطالبون باملشاركة يف صياغة مدونة أخالقيات اإلعالم اللييب
القاهرة/متابعة الزوراء:
تنظ�ر محكمة القاهرة الجدي�دة يف التجمع الخامس بمرص ،يف الثالث والعرشين من ش�هر
إبريل /نيس�ان الجاري،يف الدعوى املقدمة من مدير قس�م الربامج الس�ابق يف هيئة اإلذاعة
الربيطاني�ة «بي ب�ي يس عربي» لؤي إس�ماعيل ،رقم « 385لس�نة  ،»2021ض�د املذيعة يف
املحطة نفس�ها ،نسمة محمد الس�عيد الخريبي ،التي تعمل يف «بي بي يس» بمقر املحطة يف
القاهرة ،وتقدم برنامج «بتوقيت القاهرة» ،واملتهمة بالس�ب والقذف والتش�هري ،من خالل
اتهام املدعي بالتحرش بها .وتشمل الدعوى أيضا ً عددا ً من املؤسسات اإلعالمية املرصية عرب
ممثليها ،من بينهم عمرو س�هل ،رئيس تحرير «الهالل اليوم» ،وأحمد صربي ،رئيس تحرير
موق�ع «صدى البلد» اإللكرتوني ،ومحمد إبراهيم الدس�وقي ،رئيس تحرير «بوابة األهرام»،
وأم�ل مجدي ،املحررة بموقع «صدى البلد» ،إىل جانب مكت�ب املحطة الربيطانية يف القاهرة
عبر ممثليه�ا القانونيني يف مرص.وقال محامي املدعي لؤي إس�ماعيل يف دعواه ّ
إن نس�مة
محمد الس�عيد الخريبي «نرشت عرب عدد من وس�ائل اإلعالم املرصية ،يف السابع من إبريل/
ً
ً
عار تماما ً من
نيس�ان من العام امل�ايض ،خربا كاذبا يقول إن املدعي تحرش به�ا ،وهو خرب ٍ
الصحة ترتبت عن نرشه اإلساءة املادية واملعنوية الجسيمة» .وكان عدد من املواقع املرصية
قد نرش ،يف إبريل /نيس�ان من العام املايضّ ،
أن املذيعة نس�مة الخريبي قد تقدمت بش�كوى
ضد لؤي إسماعيل أمام إدارة قناة «بي بي يس» تتهمه فيها بالتحرش .ويقول لؤي إسماعيل
يف دعواه ّ
ومناف للواقع والحقيقة» ،مضيفا ً أن «لديه ما يكفي من
عار من الصحة
ٍ
إن «هذا ٍ
أدلة ومستندات ،معظمها رسمي ،تثبت صحة كالمه وكذب ما نرش.

طرابلس /متابعة الزوراء:
رح�ب الصحفي�ون ونقاب�ات مهنية
بفك�رة مشروع مدون�ة الس�لوك
وأخالقيات مهنة اإلعلام الليبي الذي
أعل�ن عن�ه رئي�س املؤسس�ة الليبية
لإلعلام محم�د بعي�و ،لك�ن الخالف
برز حول املشاورات املتعلقة باملدونة
والجهات التي ستشارك يف صياغتها.
وأصدر بعيّو األس�بوع املايض ،القرار
رق�م  74لعام  ،2021بتش�كيل لجنة
صياغ�ة مدون�ة أخالقي�ات اإلعلام
الليبي.
وتتوىل اللجنة املكونة من  11شخصية
إعالمي�ة معروف�ة مهم�ة دراس�ة
وإع�داد وصياغ�ة مشروع املدون�ة
الوطني�ة ألخالقي�ات اإلعلام الليبي،
تتضمن األس�س واألصول والضوابط
والزواج�ر وااللتزام�ات ،الواجب�ة يف
سلوكيات وأخالقيات اإلعالم الوطني
الليب�ي أدوات وأفرادا ،بما يس�اهم يف
تجسيد القيم السامية العليا ،املحددة
واملوصوفة دينيا وإنسانيا ومجتمعيا
ومهنيا.
ووف�ق الق�رار ،تس�اعد املدون�ة عىل

ترسيخ رس�الة اإلعالم ،الجامعة بني
الحري�ة والحق والحقيق�ة والواجب،
واملانعة للعب�ث واالنفالت والتحريض
والتعريض ،ويس�اعد الوطن وشعبه
على الخ�روج م�ن أنف�اق التن�ازع
والخصام إىل آفاق االستقرار والسالم.
وح�دد الق�رار نهاي�ة ش�هر أبري�ل
الجاري ،موع�دا لتقديم اللجنة نتائج
أعمالها ،ليتم بع�د ذلك وخالل مدة ال
تتج�اوز منتصف ش�هر مايو القادم،
عرض مرشوع املدونة عىل اإلعالميني
واملختصني واملهتمني ،يف ندوة موسعة
تمهي�دا لرفعه�ا يف صيغته�ا النهائية
إىل جه�ات االختص�اص العتماده�ا
وإصدارها.
واعترب عدد م�ن الصحفيني أنه جرى
اس�تبعادهم م�ن املش�اورات ح�ول
صياغ�ة املدونة ،يف حني أنهم أصحاب
األولوية يف قرار يمس عملهم بش�كل
مبارش ومستقبلهم املهني.
وطالبت النقاب�ة الوطنية للصحفيني
الليبيين ،رئي�س املؤسس�ة الليبي�ة
لإلعلام ب�أن “يت�م التعام�ل م�ع
الوثيقة الوطنية حول مدونة السلوك

وأخالقي�ات املهن�ة بش�كل مهن�ي
اسرتش�ادي أدبي ،ويتم الرجوع إليها
يف ح�ال وج�دت أي مخالفات فنية أو
تحريري�ة دون إكس�ابها أي صبغ�ة
قانونية أو جربية”.
وقالت النقابة إنها تابعت قرار رئيس
املؤسس�ة الليبية لإلعلام ،بخصوص
تش�كيل لجنة مهمتها صياغة مدونة
للسلوك وأخالقيات املهنة داخل ليبيا.
وأك�دت أن “املؤسس�ة الليبية لإلعالم
مؤسس�ة حكومية ،تشرف عىل عدد
من القن�وات واملؤسس�ات اإلعالمية،
تضم رشيح�ة كبرية م�ن الصحفيني
واإلعالميين الليبيين ،مم�ا يجع�ل
النقابة تهتم بأي قرار أو إجراء يمس
هذه الرشيحة املهنية”.
ووصف�ت النقاب�ة خطوة املؤسس�ة
الليبية لإلعالم ،بإصدار مدونة السلوك
وأخالقي�ات مهن�ة اإلعلام الليب�ي
بـ”الهامة” ،مما سيس�اهم يف امليض
قدما نحو إعالم هادف وفعال يرفض
التحري�ض والعنف ويحترم ضوابط
الرشيعة اإلسالمية والعادات والتقاليد
ويعزز من وحدة الرتاب الليبي.

لكنه�ا يف نف�س الوقت أب�دت رفضها
مل�ا “يطم�ح إلي�ه رئي�س املؤسس�ة
الليبية لإلعالم ،م�ن اعتماد أو إصدار
قرار حكومي ملرشوع مدونة الس�لوك
واألخالقيات”.
ب�دوره ،أص�در االتح�اد املغارب�ي
للصحفيين بيانا قال في�ه “تابعنا يف
االتح�اد قرار رئيس املؤسس�ة الليبية
لإلعلام بخص�وص تش�كيل لجن�ة
مهمته�ا صياغ�ة مدون�ة للس�لوك

وأخالقي�ات املهنة داخ�ل ليبيا ،ورغم
ترحيبن�ا بهذه الخط�وة الهامة نحو
إعالم ه�ادف وفع�ال يبتع�د عن لغة
التحريض والعن�ف ويحرتم الضوابط
والثواب�ت الوطني�ة الليبية ..نش�اطر
زمالءن�ا بالنقابة الوطنية للصحفيني
الليبيني قلقهم من بعض مواد املدونة
التي تش�كل تضييقا على الصحفيني
وعىل حري�ة التعبري املكفول باملواثيق
واملعاهدات الدولية”.

مشروع لتقصي احلقائق مبشاركة مؤثرين يف مواقع التواصل االجتماعي
بغداد/متابعة الزوراء:
ترافق تفيش جائحة «كوفيد  »19مع
انتشار معلومات خاطئة عىل منصات
ّ
غ�ذت
التواص�ل اإلجتماع�ي الت�ي
َ
ونتج عنها ما
تداولها بشكل رسيع،
ب�ات ُيعرف بـ «وب�اء املعلومات» ،ال
سيما يف نيجرييا ،حيث أدى استخدام
وسائل التواصل االجتماعي بالتوازي
مع تراجع مستويات الثقة يف وسائل
اإلعالم إىل انتش�ار معلومات مضللة
ح�ول اللقاحات والتباعد االجتماعي
وقضايا صحية أخرى.
وبه�دف مواجه�ة تدف�ق األخب�ار
الكاذب�ة واملضلل�ة ،أطل�ق زملاء يف
مركز نايت للصحافة ،التابع للمركز
ً
مرشوعا لتقيص
ال�دويل للصحفيين
الحقائ�ق ،عبر جم�ع املؤسس�ات
الت�ي ُتعن�ى بالتحق�ق م�ن األخبار
م�ع املؤثرين على وس�ائل التواصل
االجتماع�ي .ويف إط�ار املشروع،
يس�تخدم املؤثرون منصاتهم إلبراز
جه�ود التحق�ق م�ن املعلوم�ات
ومش�اركة املعلوم�ات الخاطئ�ة
الت�ي يواجهونه�ا والت�ي تعمل عىل
تصحيحها املؤسسات اإلعالمية ،من
أجل نقل املعلومة الدقيقة للجمهور
واملتابعني.

ويف التفاصي�ل ،فق�د اس�تهلّت
املجموعة األوىل من املؤثرين عملها يف
آب/أغسطس املايض مع مؤسسات
إعالمية ب�ارزة مثل منص�ة أفريقيا
للتحق�ق م�ن األخب�ار ،دوب�اوا ،ذي
كايب�ل ،و FactCheckHubال�ذي
يدي�ره املرك�ز ال�دويل للتحقيق�ات
االس�تقصائية ،م�ن أج�ل تعزي�ز
عمليات تقصي الحقائق عىل موقع
«تويرت» .ويس�تم ّر العمل عىل خطط
لإلس�تعانة باملزيد م�ن املؤثرين عىل
وسائل التواصل اإلجتماعي.

وفيما ييل أبرز الدروس املستقاة من
املرشوع:
*االس�تعانة بفري�ق متن�وع م�ن
املؤثرين
ح�رص الصحفي�ون العامل�ون يف
مشروع تقيص الحقائ�ق إىل اختيار
فريق متنوّع من املؤثرين ،وهو يض ّم
صحف ًي�ا اس�تقصائ ًيا ومحام ًي�ا يف
مجال حقوق اإلنسان وثالثة أطباء،
باإلضافة إىل ممثلة نوليوود الشهرية
كي�ت هنش�و ومؤثري�ن آخري�ن.
فالعم�ل م�ع مؤثري�ن يتمتع�ون

بخلفيات وخربات مختلفة ،يس�اهم
يف توسيع نطاق عمليات التحقق من
املعلوم�ات املنترشة .كما اس�تعانت
بعض املؤسسات اإلعالمية بمؤثرين
لتس�هيل إجراء ن�دوات عرب اإلنرتنت
ومحادثات عرب تويرت.
ولعبت النس�اء املؤث�رات دورًا قيمًا
يف تحسين عمليات التدقيق وتقيص
املعلومات وال س�يما بشأن التقارير
املرتبطة بالنس�اء ،مثل ما قامت به
املؤثرة رينو أودواال يف هذه التغريدة،
الت�ي صحح�ت فيه�ا االدع�اء ب�أن

النساء ال يمكنهن أن يدفعن الكفالة
يف نيجرييا.
*تحدي�د املؤثري�ن الذي�ن يجذب�ون
املتابعني يف قضايا معينة
يع� ّزز إرشاك املؤثرين الذين يجذبون
املتابعني ح�ول قضايا محددة العمل
على تدقي�ق الحقائق بش�كل كبري،
وعلى س�بيل املث�ال ،اس�تعان ثالثة
مؤثري�ن صحيين يف نيجريي�ا م�ن
منصاتهم اإلجتماعيّة لكي يشاركوا
عملي�ات التحق�ق م�ن املعلوم�ات
املرتبطة بالصحة مع متابعيهم.
وخالل تنفيذ هذا املرشوع ،ت ّم تكليف
املؤثر «دكتور أبروكو» بإنتاج فيديو
كومي�دي ح�ول اللقاح�ات املضادة
ل�ـ «كوفي�د  ،»19وحظ�ي الفيدي�و
بمش�اهدة أكثر من  50ألف شخص
خالل األسبوعني األولني من نرشه.
*تجن�ب املؤثري�ن الحزبيين ذوي
امليول السياسية
ّ
يف الوق�ت ال�ذي ت�م في�ه إرشاك
مؤثري�ن للتح ّدث حول القضايا التي
ته ّم نيجريي�اّ ،
تجن�ب القيّمون عىل
املشروع الش�خصيات ذات املي�ول
السياس�ية العلنية ،م�ن أجل ضمان
أن يكون املش�اركون مستقلني وغري
متحيزي�ن ،ما يس�اعد ً
أيضا يف إبعاد
أي تص�ور للعداء أو الدعم للس�لطة

عىل سبيل املثال.
*توضيح رشوط املشاركة
تواز ًي�ا م�ع كثرة انتش�ار املعلومات
املضلل�ة ،تطوّع ع�دد م�ن املؤثرين
بوقته�م وبذلوا الجه�ود الالزمة من
أج�ل نرش األخب�ار التي ت�م التحقق
منه�ا .وهنا كان ال ب� ّد من أن تكون
املؤسس�ات املش�اركة يف املشروع
واضح�ة ورصيح�ة بش�أن رشوط
املش�اركة .م�ن جانب آخ�ر ،رفض
بعض املؤثرين املشاركة بهذا املرشوع
بشكل غري مدفوع أو تطوّع.
*رد الجميل
على الرغ�م م�ن ّ
أن املؤثري�ن ال
ينال�ون أج�ورًا مقاب�ل أتعابهم ،إال
ّ
أن مش�اركتهم يف ه�ذا املشروع
تتي�ح الفرص�ة له�م لك�ي يصبحوا
مصادر موثوقة للمعلومات املوثوقة
ملتابعيهم عرب اإلنرتنت.
ويف ترشي�ن األول/أكتوبر ،ت ّم إجراء
تدري�ب لألش�خاص املؤثري�ن حول
أفض�ل الط�رق الس�تخدام وس�ائل
التواصل االجتماعي ،وطرق التعاون
للتحقق من املعلومات وكيفية إضافة
قيمة إىل تواجدهم عرب اإلنرتنت.
*الجهوزية للرد
واج�ه املش�اركون يف ه�ذا املرشوع
بع�ض ردود الفع�ل الس�لبية على

تويتر ،ال س�يما بع�د اإلعلان ع�ن
املجموع�ة األوىل م�ن املؤثري�ن يف
آب/أغس�طس ،إال ّ
أن القيّمين عىل
املشروع قام�وا بجم�ع التعليق�ات
واستخالص الدروس املستفادة منها
لتحسين تنفيذ املرشوع .كذلك ّ
فإن
ال�رد عىل أي تعليق س�لبي ،كان يت ّم
بطريقة مدروسة وديبلوماسية ،من
أج�ل تهدئة املتابعني وإع�ادة تركيز
أهداف املرشوع .ويف ضوء الدراسات
التي أظهرت ّ
أن الكثير من املؤثرين
على وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي
يتس�ببون بنقل املعلوم�ات املضللة،
أثب�ت ه�ذا املشروع العك�س ،إذ ّ
أن
إرشاك املؤثري�ن يف جه�ود مكافح�ة
املعلوم�ات املضلل�ة ،ه�و نهج فعال
يس�تحق تجربت�ه يف مناط�ق أخرى
حول العالم .هانا أجاكاي هي زميلة
يف مرك�ز ناي�ت للصحاف�ة التاب�ع
للمركز ال�دويل للصحفيني وتعمل يف
بناء عالقات تع�اون بني الصحفيني
ومدقق�ي الحقائ�ق واملؤثري�ن عىل
وس�ائل التواص�ل االجتماعي بهدف
مكافح�ة املعلوم�ات الخاطئة حول
الصحة وغريها من القضايا الحرجة
يف نيجرييا.
(املصدر/شبكة الصحفيني
الدوليني)
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تأثري االوبئة يف الشعر العربي
اعداد  /طالل الفقري
وقبل تسعة قرون كتب الفقيه واألديب
عم�ر املع�رّي الكن�دي املع�روف باب�ن
ال�وردي قصيدت�ه ع�ن الطاع�ون التي
اعتربت من قصائد رثاء النفس؛ إذ تويف
بسبب الطاعون بعد يومني من كتابتها،
وتزخر منطقة الرشق األوس�ط وشمال
أفريقيا بتقليد قديم يف كتابة الشعر عن
املرض والوباء.
ليست األعمال املتعلقة بالوباء يف منطقة
الرشق األوس�ط مج�رد أدب خي�ايل؛ إذ
تتج�اوز األعم�ال الفني�ة واالنطباعية
لتش�مل ً
أيضا إرش�ادات النظافة وكتب
الس�فر واألحادي�ث ،وعالوة على ذلك،
قدم�ت أعمال كاتب القرن التاس�ع ابن
أبي الدني�ا مع األعمال الت�ي كتبها ابن
حجر العسقالني إرشادات حول كيفية
مكافحة امل�رض ،مثلما نلج�أ يف القرن
الح�ادي والعرشي�ن إىل منظمة الصحة
العاملية وهيئات اإلرشاد املختصة.
 :1947الكولريا يف مرص
تص�ور قصي�دة الكوليرا للش�اعرة
العراقية ن�ازك املالئكة ()2007-1923
ظلال امل�وت والح�زن واملعان�اة الت�ي
حطمت مرص خالل األشهر األخرية من
عام  ،1947واعترب الوباء هو األكرب من
نوعه يف مصر خالل الق�رن العرشين،
حيث أس�فر ع�ن وفاة أكث�ر من عرشة
آالف شخص.
وتس�تحرض املالئكة يف قصيدتها صورًا
ً
جثث�ا وللصمت
حي�ة لعرب�ات تحم�ل
ال�ذي خيّم عىل الش�وارع املرصية ،كما
تس�تخدم عب�ارات عامي�ة للم�رض،
وتقول:
ْ
يف شخص الكولريا القايس ينتقمُ
املوت
ُ
الصمت مري ْر
ال يش َء سوى رجْ ِع التكب ْ
ري
ح ّفا ُر القرب َثوَى لم َ
ّ
حتى َ
ص ْ
ري
يبق َن ِ
مات ّ
َ
ُ
مؤذ ُن ُه
الجامع
ُ
َ
ْح
املي ُّ�ت من س�يؤبّن ُه لم يبق س�وى نو ٍ
وزف ْ
ري
ُ
قل�ب
وأب يبك�ي م�ن
ٍ
الطف�ل بلا أ ٍّم ِ
ملته ِب
ِ
ُ
ّ
وغ ًدا ال َّ
الرشي ْر
سيلقف ُه الدا ُء
شك
وقد أشاد النقاد بأسلوبها يف ذلك الوقت
باعتب�اره م�ن أول أعمال الش�عر الحر
ب�دالً من القصي�دة التقليدي�ة ،وفتحت
ً
فصلا جدي� ًدا م�ن الش�عر
القصي�دة
العرب�ي وألهم�ت موج�ة جدي�دة م�ن
الشعراء العرب لتجربة أشكال مختلفة
من الشعر .وخالل التسعينيات ،انتقلت
املالئك�ة إىل القاه�رة حي�ث أمض�ت
سنواتها األخرية.

 :1784الطاعون يف شمال أفريقيا
ركز التصور الشعبي لألوبئة عىل تفيش
األمراض مثل املوت األس�ود يف العصور
الوس�طى أو تفشي اإلنفلون�زا م�ا بني
 ،1920-1917الت�ي أُطلق عليها اس�م
«اإلنفلونزا اإلسبانية».
يروي كتاب « 10أعوام يف بالط طرابلس»
لريتش�ارد تويل ،القنص�ل الربيطاني يف
طرابل�س الغرب منذ ع�ام  1784قصة
الطاعون الذي أصاب املدينة الس�احلية
يف عام .1785
كت�ب ت�ويل كي�ف كان الق�ش املحرتق
يس�تخدم لتطهري املن�ازل ،إىل جانب ما
يمك�ن أن نعرتف ب�ه اآلن عىل أنه تباعد
اجتماعي .وكان الوضع ً
أيضا قاس� ًيا يف
تونس ،حيث وص�ل الطاعون إىل مدينة
صفاق�س عام  ،1784وم�ن املرجح أنه
قتل نحو  15ألف ش�خص ،وحصل ذلك
يف مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 30
ألفا ،أي ضعف مدينة طرابلس.
ً
س�ابقا بالطاع�ون
وأصيب�ت صفاق�س
ع�ام  1622ومرة أخرى عام  ،1688وبعد
قرن قضى الوباء على العديد م�ن نخبة
الطبق�ة الحاكمة ،بما يف ذلك املس�ؤولني
والسياس�يني والش�عراء ،وب�دأ الوب�اء
عندما وصل تجار البحر بعد هروبهم من
الطاع�ون يف اإلس�كندرية ،ورغم منعهم
م�ن دخول صفاقس لكن بع�ض البحارة
تمكنوا من خرق هذا الحظر.
 :1349الوباء يف سوريا
وكت�ب ابن ال�وردي ،الذي ع�اش يف حلب
ً
واصف�ا «امل�وت
ودمش�ق وبلاد الش�ام،
األسود» الذي اجتاح العالم خالل منتصف
الق�رن الرابع عشر من آس�يا إىل الرشق
األوسط ثم إىل أوروبا.
وأش�ار الكاتب إىل أن ابن الوردي كان يف
حل�ب عندما وصل الطاعون عام 1349

موت هاملت..
املشكوك فيه
عبد العزيز احليدر

ايها املفتون بان تكون او ال تكون
لن تكون...
لن تكون..
****
الربد القاحل
الربد القاتل
الصوت الساكن ..الغائب الحارض
ايتها الظالل....تمتد
تمتد اىل عمق الشك...برئه العميقة
****
الليلة هائمة بني الليايل
زهرتها شديدة السواد....تفتحت
اقىس الشياطني.....العمياء
الساكنة يف اعايل الربج
مستأنسة بعيون الحرس
تلعب بنعاسهم املر
***
الليلة...ربما خلف الغيوم يبزغ القمر
ربما ستكون...
آه ..ولكن لن تكون
لن تكون
***
ايها السجن املزدوج
ايتها الروح الرهينة
ايها الظالم املمتد...املطوق للملكة
كأصفاد تطوق اليدين...والقدمني
كجذام الشك....يطوق الجسد املتآكل
***
ايها السجن يف عمق السجن
ايها املطارد منك
ايتها الروح التي تطارد ظاللها
عبثا رصاخك
ال صوت لشكك ..ال انت...النتك
ال صوت ملي تكون
لن تكون
لن تكون
***
يتيم االزمان
الدائر يف حلقة هائمة من الالمرئي...املضبب..
يف الطريق املهلك
الدائرة يف وعر االزمان
عبثا بحثك....ان تكون او ال تكون
لن تكون ..لن تكون

إىل هن�اك ،وظ�ل يفتك باملدين�ة ملدة 15
عامً ا ،مما أس�فر عن م�وت حوايل ألف
ش�خص كل يوم ،ووصف حاله يف أبيات
كتبها قبل يومني من وفاته ،قائالً:
ُ
ُ
أخاف طاعونا ً كغريي
ولست
ُ
َ
الحسنيني
إحدى
ري
غ
و
ه
فما
ِ
ْ
ُ
فإن ُّ
اسرتحت من األعادي
مت
ْ
ُ
ْ
اشتفت أذني وعيني
عشت
وإن
القرن العارش امليالدي :حمى يف مرص
وسمى ش�اعر العرص العبايس الشهري
أبو الطيب املتنب�ي قصيدته عن الحمى
عن�وان «زائ�رة الليل» إذ تش�تد الحمى
يف املس�اء ،ووص�ف مقاومت�ه للمرض
وسعيه لتحقيق آماله ،ولم تخل قصيدته
من إش�ارة لكاف�ور اإلخش�يدي حاكم
مرص الذي تس�بب يف رحيله عنها.
وش�به املتنبي الحمى بالفتاة الخجولة
التي يناجيها بشعره ،وقال:
وزا ِئرَتي َّ
كأن ِبها َ
حيا ًء
َ
ليس َتزو ُر إالّ يف َ
َ
الم
الظ
ف
ِ
ذلت لها املَطار َ
َب ُ
ف والحشايا
ِ
َ
َ
فعافتها وباتت يف ِعظامي
ُ
ضيق الجل ُد عن نفيس وعنها
َي
ُ
ُ
السقام
بأنـواع
ه
ـ
ع
ـ
فـتـوس
ِ
ِ
ِ
َّ
الص َ
كأن ُ
بح َيطـ ُر ُدهـا َفتجري
مَ دامِ ُعها بأ َ
ـجـام
س
ربـعـة
ِ
ِ
وقتها مِ ن َغ َ
أراقب َ
ُ
وق
ري ش ٍ
ِ
مُ َ
راق َب َة املَشوق املُ
ستـهام
ِ
ِ
ورغ�م قلة القصائ�د الش�عرية واألعمال
األدبية الت�ي تتناول الطاع�ون والوباء يف
عرص صدر اإلسالم ،فإن األحاديث النبوية
كانت حارضة بقوة بني أبناء ذلك العرص.
ويف ع�ام  ،639انتشر الطاع�ون يف
بلاد الش�ام وأدى إىل مقت�ل العدي�د
م�ن الصحاب�ة ،ففي قري�ة «عمواس»
الفلسطينية الواقعة بني مدينتي القدس
والرمل�ة تويف حوايل  25ألف ش�خص يف
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اغنيات على جسر االنوار…
حيدر حاشوش العقابي

وب�اء عم�واس ،بم�ن فيهم أب�و عبيدة
ب�ن الج�راح ومعاذ بن جب�ل وشرُ َ حبيل
بن َ
حس�نة وغريه�م ،مما دف�ع علماء
وأدباء مسلمني إىل الكتابة عن الطاعون
وكيفية الوقاية منه.
ابن الرومي يف وصف الجدري:
عبثت به الحمى ف َورَّد جس َم ُه
ُّ
املحـرور
وتلهب
و ََع ُك الحمى
ِ
ْ
كلـؤلـؤ
وبدا بـه الجـدري فهو
ٍ
َّ
مـنضد مسطور
فـوق العـقيق
كعـصفر
فـجـاء
ونضاه َب ْنثره
ٍ
َّ
ً
قد رُش رشا يف بياض حرير
اآلن رصت البدر إذ حاكى لنا
َ
ُ
التجدير
مواضع
كلف البدور
ِ
فكخمرة ٍ ر َّ
ُشـت عىل تـفـاحة
أثـ ٌر يلــوح بـخـدك املـجــدور
يف س�نة  1967كتب�ت الش�اعرة
الفلس�طينية فدوى طوق�ان قصيدتها
«الطاعون» ،حيث تحكي عن تفيش هذا
الطاعون الرمزي يف مدينتها:
يوم فشا الطاعون يف مدينتي
خرجت للعراء
مفتوحة الصدر إىل السماء
أهتف من قرارة األحزان بالرياح:
هبّي وسوقي نحونا ّ
السحاب يا رياح
وأنزيل األمطار
تط ّهر الهواء يف مدينتي
وتغسل البيوت والجبال واألشجار
هبّي وسوقي نحونا ّ
السحاب يا رياح
ولتنزل األمطار !
ولتنزل األمطار
كورونا يف عيون ُّ
الشعراء
يس�ل ُّ
ُّ
الش�عراء
يف وج�ه القل�ق والخوف
أقالمهم لب�ث األمل والتف�اؤل والحياة يف
النفوس ،فكانوا رشيان الحياة الس�عيدة
وص�وت الف�رح يف وجه الح�زن ،وصوت
األم�ل يف وجه الي�أس ،وص�وت ّ
النرص يف

وجه الهزيمة ،وصوت الفقري املعدم ،ففي
الف�رح نعود للش�عر ،ويف الح�زن نتداوى
به ونخفف م�ن جراحن�ا ،فالعربي يعود
للشعر كلّما أثقلت الحياة كاهله.
لق�د خلّد األدب�اء األوبئة واألم�راض التي
مرّت به�ا البرشية يف كل األعم�ال الفنية
عىل اختالفاتها من األش�عار واملرسحيات
والس�ينما والروايات والرسم ،ومع األزمة
األخيرة الت�ي اجتاحت العالم اس�تحرض
ُ
القراء الروايات واألشعار التي تحدثت عن
األوبئة ،أو وثقتها ،أو تنبأت بها.
ما يف زمن (كورونا) الفريوس الذي انترش
يف زمن التكنولوجيا؛ فلقد حشدت وسائل
اإلعلام املختلف�ة ورواد برام�ج ّ
التواصل
ُ
من�ذ ظه�ور ه�ذا الفريوس
االجتماع�ي
الخفي،
أخبارًا وتداولوا مقاطع عن العدو
ّ
فس�يطرت الس�لبية والخ�وف من املصري
املجهول ،واملس�تقبل ،وضعف العلم الذي
كانوا يثقون به ،رعب طاف العالم بسبب
هذا الكائن.
ولق�د توقفت الحياة ع�ن الحياة ،وقيدت
حرية العالم ،ولم يقف الشعراء أمام هذه
األزم�ة موقف املتفرج العاجز؛ إنما أخذوا
دورهم واس�تخدموا سالحهم يف بث األمل
والتفاؤل فالش�عر صوت الحي�اة وموثق
أحداثه�ا؛ ويف عزلته�م عبرّ الش�عراء عن
هذه الجائحة .
ونحن بص�دد الحديث عن ه�ذا املوضوع
نختتم�ه بذكر قصيدة أب�ي ذؤيب الهذيل،
حني م�ات جميع أبنائه الخمس�ة» جراء
اإلصابة بطاعون ،يف بداية العقد الهجري
الثالث.
تل�ك القصيدة الش�هرية ،ومطلعها «أمن
املن�ون وريبه�ا تتوج�ع» ،تح�وي الكثري
من األبيات الش�هرية التي يستش�هد بها،
ومنها :وإذا املنية أنشبت أظفارها ألفيت
كل تميمة ال تنفع.

حني المست اصابعك
كان الوقت مساء
او هكذا خيل يل
فقد ضعت كثريا بتفاصيل عينيك
***
رائحة الحب
تشبه رائحة الوطن
الجميع
يتنفسها بعذوبها..
***
اشعر بالوحدة بغيابك
اشعر بارتجاف اصابعي
بخويف عليك
وساعات اخرى
اشعر بامللل منك
*****
بحثت
كثريا
لم اجد انثى تستحق اصابعي
غريك انت
ولكنك يا سيدتي
ال تفهمني ما يعنيه حب شاعر
***
اعوم يف حلم ال يأتي دون قرار
واغرق يف كل تفاصيلك انت
انت االنثى التي ال تتكرر
وانا العاشق املهوس بالحنني واالنتظار..
***
دعينا نتقاسم الحب
كله سأمنحه لك
وامنحيني انت البقية
منه… ؟

أوهام املثالية :مي زيادة وجربان خليل جربان
مصطفى سليمان
ع�اش جبران خلي�ل جبران يف أميركا
الش�مالية ،وعان�ى قصة(ح�ب) غري�ب
ون�ادر برومانس�يته على ُبعد س�بعة آالف
ميل ،وإعج�اب وجداني ص�ويف متبادل بني
عبقريتني من عباقرة الفكر واألدب العربي.
علم�ا ً بأنهما ل�م يلتقي�ا مرة واح�دة ،رغم
عرشين سنة من املراسالت الحميمية لتبادل
اإلعجاب الشخيص والتالقح الثقايف ،والحوار
الفكري العمي�ق بينهما وما رافق عالقتهما
الحميمي�ة م�ن عاطف�ة ضبابي�ة وش�به
إفص�اح رم�زي م�ن االطرفني عن مش�اعر
الح�ب ،وفتور وخصام ،ثم عودة ،فلقاء عرب
الخيال الرومانيس املتأجج يف أعماقهما.
وثيل إن رسائل مي له مفقودة! ولم يعرفها
النق�اد إال م�ن طبيع�ة ردود جبران عليه�ا
وتضمين�ه بع�ض فقراته�ا يف ردوده على
رس�ائلها .وقيل إن عش�يقة لبنانية لجربان
ً
غرية وحسداً.
رسقتها
وتصف سلمى الحفار الكزبري يف تحقيقها
لكتاب» الش�علة الزرقاء -رس�ائل جربان إىل
م�ي» ه�ذه العالقة قائل�ة... »:الح�ب الذي

وش�غ َ
َ
ف ميّا ً بجربان حب
ش�د جربان إىل مي
عظي�م بل عش�ق يكاد يك�ون صوفي�ا ً ألنه
تخطى ح�دود الزمان وامل�كان والحواس إىل
عال�م َّ
تتحد فيه غايات الوجود .إن هذا الحب
بسمُ وِّه وعمقه « وطهارته» جعل كالً منهما
يبحث عن الله يف قلب اآلخر وال سيما جربان
الذي اتس�م بنزعة صوفية يف حياته ويف هذه
الرسائل بالذات حيث قال ملي يف إحداها...« :
األفض�ل أن نبقى هنا ،هنا يف هذه الس�كينة
العذبة  ،هنا نستطيع أن نتشوَّق حتى ُي ْدنينا

ُ
الشوق من قلب الله».
وم�ن خلال التعم�ق يف سيرة جبران،
وعالقات�ه النس�ائية يف أميركا ،عاطفي�ا ً
وجنس�ياً ،ال نطمنئ إىل ه�ذا البوح الجرباني
املث�ايل الص�ويف املغلف بالرومانس�ية الحاملة
الجامح�ة وبال�روح الكهنوتي�ة املس�يحية
املثالية .فكان يخىش اللقاء الشخيص الحيس
بمن يحب ،ويفضله لقاء خياليا ً وجدانيا ً عرب
دغدغة الحل�م والعاطفة الجامحة فمَي هي
وح�ي وإلهام إلهي له وال يريد أن يفيق منه:

« األفض�ل أن نبقى هن�ا» .فهل كان يخىش
اللق�اء فيخاف م�ن تاليش الوح�ي واإللهام
الرومانيس؟!
لذلك كتبت مي لجربان بأنها « تخىش الحب
« ! ُت�رى ه�ل كان�ت تعل�م بطريق�ة ما عن
مغامراته النس�ائية يف أمريكا؟ وإذا كانت ال
تعلم فكيف يس�وِّغ جربان عالقاته الجنسية
والعاطفية وهو ملتهب عشقا ً صوفيا ً يقر ِّبه
إىل الل�ه كما ق�ال؟ هل ألن الحبيب�ة – املثال،
ليست موجودة حسيا ً وشخصيا ً معه؟
وقد كشف صديق عمره وفكره ميخائيل نعيمة
يف تأريخ سيرة جبران وفنه وموت�ه عن بعض
العالقات أو النزوات التي ال يقع فيها إال مراهق
تجرفه النزعات املادية الحسية الشهوانية بعيدا ً
عن الصوفية واملثالية و...الله !
ً
مرة ،جاءته رس�الة من فتاة َ
سحرَها كتابه
« النب�ي» وكانت تركت يف رس�التها عنوانها
ورقم هاتفها .فدعاها إىل زيارته .وس�حرها
بأف�كاره وأحاديث�ه .وتك�ررت الزي�ارات،
فراودها عن نفس�ها؛ فصدمت الفتاة بنبيّها
املث�ايل وكفرت بالرجال .فاس�تدعاها وطلب
املغفرة منها ،وأن « ترافقه يف مسرية حياته»
! وه�ي عب�ارة كررها للفرنس�ية ميش�لني

واألمريكي�ة م�اري هاس�كل التي س�اعدته
ماديا ً عرب س�نوات .لكن تالش�ت الفتاة من
حيات�ه ،وم�ن أحالمه�ا الوردي�ة في�ه ،ويف
تصديق تعاليم نبيّه .اق�رأ هذا البيت لجربان
يف مطولته الشعرية «املواكب»:
َ
والحب إن قادتِ األجسامُ
موكبه
إىل فراش من األغراض ينتح ُر
هناك تس�اؤل مرشوع :مل�اذا بقيت العالقة
الوجدانية الصوفية املثالية تحملها الرسائل
عرشي�ن عام�ا ً عبر آالف األمي�ال ول�م يأتِ
جبران أثناءه�ا يوم�ا ً إىل القاه�رة للق�اء
ملهمته الصوفية املثالية املثقفة املوس�وعية
الش�هرية؟ ول�م تذهب مي إىل أميركا ؟ رغم
زياراته�ا العدي�دة إىل أورب�ا ،وت�م االكتف�اء
باإلش�باع النفسي خلال الرتاس�ل املث�ايل-
الصويف الغريب قراب�ة العقدين؟ ولم يتزوج
جربان .ولم تتزوج مي.
وتمر السنون .ويموت أبوها  1929ويموت
الحبيب -املثال الصويف! جربان  1931وعمره
ثمانية وأربعون عاماً ،مات بتشمُّ ع ورسطان
ّ
والس�ل امل�وروث عن عائلته ،وبس�بب
الكبد
كث�رة التدخين والخم�ر واإلره�اق الفكري
الشاق والعالقات النسائية املتعددة.

قصة أغنية (أغدا ألقاك) ألم كلثوم
شيماء عبد الرمحن
أغدا ألقاك هي أغنية ألفها الشاعر
الس�وداني اله�ادي آدم ،ولحنه�ا
محم�د عب�د الوه�اب ،وغنته�ا أم
كلثوم عام .1971
وهي األغني�ة الوحيدة الت�ي ألفها
املؤل�ف الس�وداني اله�ادي آدم ألم
كلث�وم ولحنها محمد عبد الوهاب.
غنته�ا أم كلثوم على دار األوبرا يف
القاه�رة ع�ام  .1971م�ن كلمات
أغنية:
اغدا القاك
أغدا ًألقاك يا خوف فؤادي م�ن غ� ِد
ي�ا لش�وقي واحرتاق�ي يف انتظ�ار
املوعد
آه ك�م أخىش غ�دي ه�ذا وأرجوه
اقرتابا
كنت أستدنيه لكن هبته ملا َ
أناب
وأهل�ت فرح�ة الق�رب ب�ه حين
استجابا
هكذا أحتمل العمر نعيما ً وعذابا
مهج�ة ح�رة وقلبا ً مس�ه الش�وق

فذابا
أغدا ً ألقاك
قصة األغنية
تعود قصتها إىل قيام الشاعر بحب
أحد الفتيات من علي�ا القوم وكان
والدها م�ن األغني�اء وكان يرفض
الشاعر بصفته طبقه اقل من ابنته
وبعد إلح�اح الفتاة عىل والدها بان

يق�وم بلقاء الش�اعر حت�ى يحكم
علي�ه بعيد عن املظه�ر وبعد طول
عناء واف�ق الوالد عىل ه�ذا اللقاء،
وحينما علم الش�اعر بهذا اللقاء لم
ين�م طول الليل وظل س�هران أمام
بيت حبيبته ينتظ�ر هذا املوعد ويف
تل�ك الليلة قام بتأليف تلك الكلمات
الجميلة التي كانت تصف حالته

كل الش�عراء كان�وا يحلم�ون بأن
تغني قصائدهم سيدة الغناء العربي
أم كلثوم ويلحنها املوسيقار الكبري
محمد عبد الوه�اب ،وعند زيارتها
للخرط�وم نهاي�ة الس�تينات وبعد
االس�تقبال الكبير لها ،ق�ررت أن
تغني قصيدة ألحد شعرائها ،وكان
أن وقع اختيارها عىل قصيدته الغد
التي حولت اس�مها إىل أغ�دا ً ألقاك
وغنتها بالتوب السوداني يف املرسح
القوم�ي أم درم�ان يف الخرط�وم
عام  1968وع�ام  1971دار األوبرا
املرصية ليسمعها الجمهور العربي
م�ن الخلي�ج إىل املحي�ط .وكان�ت
س�عادة اله�ادي آدم كبيرة به�ذا
العم�ل نرش دي�وان كوخ األش�واق
ال�ذي ص�در بالقاهرة ع�ام 1966
وفيه قصيدته الشهرية.
قصة أخرى
القصيدة اس�مها األصلي يف ديوان
ك�وخ األش�واق هو الغ�د .فلم يكن
األس�تاذ اله�ادي يمي�ل إىل ذك�ر

املناس�بة إلاّ أن�ه ش�عر بضرورة
ذكر املناس�بة لفهم القصيدة .لكن
لقصيدة رومانس�ية كالغد وغريها
كان ي�رى أن تظ�ل ب�دون حت�ى
هم�س بمناس�بتها حت�ى تك�ون
مِ لكا ً لكل من يس�معها ،مُ عربة عنه
ليش�عر أنها قيلت عنه .هكذا كانت
فلسفته.
لكن مناس�بة ومالبس�ات غناء أم
كلثوم لها هو ما شابهه الكثري من
اللبس والروايات غري الحقيقية.
عن اختيار أم كلثوم لها قال ((زارت
أم كلث�وم الس�ودان ع�ام 1968
لتغني ملصلحة املجهود الحربي بعد
النكس�ة يف  1967يف إط�ار جولتها
يف ع�دد من ال�دول العربية للغرض
ذاته ،وقررت وقته�ا أن تغني لعدد
من شعراء الدول العربية من بينها
الس�عودية ولبن�ان ،وعندم�ا زارت
السودان استقبلت استقباال رسميا
وش�عبيا رائع�ا ،ولذا اتخ�ذت قرارا
بأن تغني ألحد ش�عراء الس�ودان،

وبدأت تبحث يف الش�عر الس�وداني
عبر ق�راءة ع�دد م�ن الدواوي�ن
لشعراء سودانيني ،فتم اختيار الغد
من بينها.
بعدها ُنسق ملقابلة الشاعر بكوكب
الشرق وعب�د الوه�اب م�ن خالل
االتصال بوزارة التعليم الس�ودانية
حي�ث اُخط�ر بواس�طة ال�وزارة
به�ذا الطلب فتمت املراسلات وتم
التنس�يق لزيارة مصر وتم اللقاء.
غير أن عب�د الوه�اب كان�ت ل�ه
تعليقات لحنية تخص النص فقام
الش�اعر بإج�راء تعديلات عىل ما
هو قائ�م وتم حذف أبيات وإضافة
أخ�رى عرب ع�دة جلس�ات ،ليخرج
ن�ص جدي�د مختلف نوع�ا ما عما
كان يف الدي�وان .وأخذ عبد الوهاب
القصيدة ولحنها يف لبنان واستغرق
ً
تلحينها عاما ً
كاملا وأُجل غناءها
لوف�اة الرئي�س عب�د الن�ارص .ثم
غني�ت ألول م�رة يف  1971بمرسح
سينما قرص النيل بالقاهرة.
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لطلة ابهى.....

حنو مستقبل افضل...هلما

إليك أهم النصائح يف سن العشرين لتكوني أكثر وعي و نضج
ِ

تع ّد القاعدة األساس�ية يف حياة كل فتاة،
خاص�ة اللواتي يكونوا يف س�ن العرشين
ه�ي التي يبدأ منه�ا كل يشء ،باعتبارها
مرحلة جديدة من عمرها تس�تقبل فيها
تغيرات نفس�ية وجس�دية كثيرة مثل
زيادة الش�عور بالثقة بالنف�س ،وزيادة
إبراز جمالها وأنوثتها.
و تلعب هذه املرحل�ة العمرية دورا ً هاما ً
يف تحديد حياة الفتاة ،لتكون حياة جيدة
مليئ�ة بالتحدي�ات والف�رص ،أو تك�ون
حياة ممل�ة تقليدي�ة مثل الذي عاش�ها
الكثريين.
ويع� ّد س�ن العرشين عند الفت�اة محطة
بارزة يف عمرها يغمرها كتلة متوهجة من
الطاقة والنشاط والنضج ،وحياة جديدة
مفعمة بالحيوية وح�ب الحياة والهوس
بالجمال واملوض�ة ،ومع كل هذا البد وأن
تهتم الفتاة بعمر العرشين ببعض األمور
الخاص�ة لكي تس�تمتع به�ذه املرحلة يف
حياتها وتمر بها مرور الكرام.
فإذا كنتِ فتاة تعش�ق املنافسة والتحدي
وترغ�ب بالتح�رر م�ن رشنق�ة التعلي�م
الدرايس القايس والكئيب ،والقفز يف بحر
الحياة وخوض التجرب�ة بمفردك ،فاليك
بعض الوصاي�ا والنصائح الرسيعة ،التي
يجب وأن تأخذيها جدي�ا ً يف اعتبارك قبل
أن يصبح ُعمر الثالثني قريبا ً منك.

االهتمام بالصحة
الب�د م�ن اهتم�ام الفت�اة وه�ي بعم�ر
العرشي�ن بصحتها اهتمام�ا كبريا ،لكي
تتمتع بحياة صحية جيدة ،والحفاظ عىل
جماله�ا وبرشتها وقوامها وهي يف س�ن
النضج ،ويتم ذلك من خالل؛
• اإلكث�ار م�ن تن�اول األطعم�ة الغني�ة

باملعادن والعنارص الغذائية الهامة.
• تن�اول الفواك�ه والخضروات بش�كل
مف�رط للحص�ول على الفيتامين�ات
واألحماض الرضورية لجسمها.
• من الرضوري الحرص عىل تناول وجبة
الفط�ور يوميا ً للتعزيز م�ن صحة القلب
والجهاز الهضمي.

• تن�اول الغذاء الصحي الس�ليم للحفاظ
عىل الوزن املثايل والقوام الرشيق.
• يجب املتابعة بش�كل دوري مع الطبيب
للفحص وإج�راء التحاليل الالزمة تجنبا ً
لإلصابة بأي مرض.
• وم�ن الضروري ج�دا ً زي�ارة الطبيب
النس�ائي املخت�ص يف ح�ال وج�ود أي

مش�كلة صحية مثل عدم انتظام الدورة
الش�هرية ،أو زيادة ارتفاع ظهور الشعر
يف أماكن غير طبيعية بجس�م الفتاة ،و
ممارسة الرياضة واألنشطة الرتفيهية.
• البد عىل كل فتاة وهي يف عمر العرشين
أن تهتم بممارسة الرياضة بشكل أسايس
والتي من أهمها رياضة امليش.
• حي�ث تحفز رياضة امليش من تنش�يط
أجهزة الجس�م والتمتع بطاقة ونش�اط
وحيوية ال حدود لها.
• كذل�ك رياض�ة الس�باحة والرك�ض
ورياضة اليوجا.
• ممارسة بعض األنشطة الرتفيهية التي
تهواها كل فتاة وهي بعمرها.
• الرتكيز عىل األشخاص املؤثرة يف حياتها
والذي�ن يجعلونه�ا تش�عر بالس�عادة،
وإمضاء وقت الفراغ بصحبتهم.
• ق�راءة الكتب والروايات ومن النصائح
املفيدة ل�كل فتاة يف عم�ر العرشين هي
ق�راءة الكت�ب والرواي�ات يف مختل�ف
املجاالت ،حتى تجعلها انسانة متحرضة
وراقي�ة ومثقف�ة ،ولك�ي يك�ون لديها
منه�ج خ�اص واض�ح وممي�ز للتفكري
والتدب�ر والتعام�ل مع اآلخري�ن عندما
تصل إىل س�ن الثالثني ،وه�ذا باعتبار أن
الق�راءة من أساس�يات تفتي�ح املدارك
وتوسيع األفكار

املطبخ ..

طريقة نزع العظم من الدجاج بسهولة
يعم�د البعض إىل رشاء الدجاج
ً
مبارشة من
خ�ال من العظ�ام
ٍ
املح�ال التجاري�ة يف حني يلجأ
البعض اآلخر إىل رشاء الدجاجة
كامل�ة وتخليته�ا يف املنزل من
العظ�ام .إلي�ك يف ه�ذه الحالة
الطريقة املناسبة والسهلة.
إبدئي بغس�ل الدجاج�ة جيدا ً
وتنظيفه�ا ،إغس�ليها أوالً
بامل�اء ثم الخل واملل�ح .إنقعي
الدجاجة بالخل مل�دة  5دقائق

ث�م باملاء مل�دة نصف س�اعة.
إغس�ليها مرة أخرية باملاء من
جديد.
ضع�ي الدجاج�ة على ل�وح
التقطيع وجهزي وعاء بجانبك
لرمي جميع الزوائد واالوساخ.
أزيلي الزوائ�د م�ن فج�وة
الدجاجة وضعيها يف الوعاء.
إقطع�ي أوالً أجنح�ة الدج�اج
باستخدام سكني حاد وضعيها
جانباً.

ش�قي الدجاج�ة م�ن الظه�ر
بعدها بش�كل طويل ب�دءا ً من
الرقبة وصوالً إىل األسفل.
ّ
وس�عي الفتحة بيديك وافردي
الدجاج�ة قدر املس�تطاع عىل
لوح التقطيع.
إبدئ�ي بإزالة عظ�ام الصدر يف
الوس�ط الواحدة تل�و األخرى
باستخدام سكني.
تابع�ي ه�ذه العملي�ة لتزيلي
عظ�م الص�در بش�ك ٍل كام�ل.

س�تفتح الدجاجة لديك بشكل
تام وس�يبقى االط�راف عندك
حينها فقط.
إنتقلي بعده�ا إىل األوراك
والسيقان وشقيها بشكل طويل
يف مكان العظم ،قومي بإحداث
فج�وات بين اللح�م والعظ�م
واس�تخرجي تدريجيا ً العظام.
إضغط�ي على لح�م الدج�اج
مب�ارشة ف�وق ال�ورك ن�زوالً
ً
صوب الس�اق .عندم�ا تلتقي

قطعتي العظام ،إفصليهما عن
بعضهم�ا البعض ،تخلّيص من
ال�ورك وابقي الس�اق مكانها
حت�ى تس� ّهيل عملية الش�وي

سلوكيات

كيف متنعي طفلك من قضم أظافره املؤذي؟
تع� ّد ع�ادة قض�م األظافر ،م�ن أس�وا و أكث�ر العادات
ً
ش�يوعا لدى األطفال ،و هي إح�دى “العادات العصبية”
ً
األكثر ش�يوعا ،فحوايل  ٪ 50من األطفال ،الذين ترتاوح
أعمارهم بني  10و 18عاما ً يقضمون أظافرهم من حني
آلخر عىل األقل.
و تب�دأ ه�ذه الع�ادة عندم�ا تك�ون أعماره�م أق�ل من
العارشة ،وهذه تندرج تحت عادة لف الشعر وملس األنف
وم�ص اإلبهام ،وه�و ما يتم وصفه بأنه س�لوك متكرر
يركز عىل الجسم.
ملاذا يقضم األطفال أظافرهم ؟
 - 1هم يش�عرون بالقلق ،فيتعلقون به�ذه العادة التي
يمكن أن تكون مهدئا ً للذات.
 – 2أن يك�ون الطفل عدوانياً ،بحي�ث تلحق هذه العادة
بعض الرضر بأسنانه.
 - 3هي عادة تدل عىل وجود مش�كلة نفس�ية ال بد من
متابعتها.
 - 4إنه�ا مجرد عادة عصبية بس�يطة لكنها تدفع اآلباء
إىل الجنون.
 - 5بعض األحداث اإليجابية ،مثل تحقيق عالمات عالية
يف م�ادة دراس�ية أو رشاء حيوان ألي�ف جديد ،يمكن أن
تتس�بب بتوتر الطفل بس�بب فرحته التي ال يتمكن من
التعبري عنها ،فيلجأ لهذه العادة.

تدبري منزلي

حلول ليتوقف الطفل عن عادة قضم األظافر
 - 1أفض�ل طريق�ة ه�ي تجاهلها؛ ألن معظ�م األطفال
يتخلصون يف النهاية من قضم األظافر.
 - 2قص أظافرهم يوميا ً يقلل من مساحة السطح تحت
األظافر ،ويقلل من األوس�اخ والبكتريي�ا التي يمكن أن
تدخل إىل فمه ،حيث يجب االحتفاظ بمربد أظافر صغري
أو مق�ص يف محفظة األم؛ ألن�ه يف بعض األحيان ،يكون
الظفر املمزق أكثر من أن يقاوم.
 - 3البحث عن بديل صحي يمكن للطفل وضعه يف فمه،
و بالنس�بة للطفل األكرب س�نا ً قد يك�ون تناول وجبات
خفيفة منتظمة مثل أع�واد الكرفس والجزر املقرمش،
و لك�ن يج�ب عدم اس�تبدال قض�م األظاف�ر بالوجبات

الخفيف�ة الس�كرية ،وإال فإنك ستس�تبدل عادة س�يئة
بأخرى.
 - 4منح الطفل ش�يئا ً آخر للرتكيز عليه ،مثل استخدام
ما يس�مى “حجر القلق” بحيث يمكنهم االحتفاظ به يف
جيوبهم ،أو الضغط عىل كرة ضغط صغرية ،فهذا يسمح
لهم بالرتكيز عىل ملمس وإحسشاس ما يف أيديهم ،بدالً
من الرتكيز عىل الصوت والشعور بقضم أظافرهم.
 - 5اختيار إشارة خفية بني األبوين والطفل للتوقف عن
القضم ،مثل مل�س الطفل برفق عىل ذراعه أو اس�تخدم
كلم�ة رمزية لتنبيهه من دون أن يش�عر من حوله بذلك
التنبيه.
وضع طالء األظافر للفتيات
 - 6اتباع نظام املكافأة ،مثل وضع مخطط للملصقات،
التي تحدد عدم قضم�ه أظافره يوما ً كامالً ،فقد تحتاج
إىل تقس�يم الي�وم إىل فترات زمني�ة أصغر ،مث�ل “قبل
اإلفط�ار” أو “أثناء العش�اء” ،و بمجرد أن يجمع كمية
معين�ة م�ن امللصقات ،امنح�ه مكافأة -مث�ل رحلة إىل
املتنزه مقابل خمسة ملصقات.
 – 7حجز موعد إلجراء “مونيكري” ،سواء للبنت أو الولد،
س�يتحمس الطفل لتجميل أظافره ،وإزال�ة الجلد امليت
من حولها ،كما أن اإلعجاب بأظافره ،سيجعله يقلل من
هذه العادة السيئة.

كيفية إزالة الطالء «الدهان» عن املالبس؟

من أكرب املش�كالت الت�ي تواجهها النس�اء،
وص�ول قطعة مالب�س لها يف البي�ت وعليها
طالء ،ألن إزالته ال تبدو أمرا ً سهالً ،بل يعتقد
البعض أنه غري ممكن.
ويف الحقيق�ة ،إن إزال�ة الطالء ع�ن املالبس
أمر ممكن ،وله خطوات واضحة ،تم اتباعها
بنجاح م�ن قبل كثريين ،لك�ن يجب الرتكيز
تطبيقها من دون ترسع ،أو ملل.
وفيما يلي خطوات إزالة الطالء والدهان من

املالبس :
حاويل أوالً كشط الكمية الزائدة من الدهانيدوي�اً ،ألن ه�ذا يزي�د م�ن تأثير الخطوات
ً
فعلا إزالته،
التالي�ة على الدهان املطل�وب
ً
ويمن�ع تراك�م الكمي�ات الزائ�دة الحقا عىل
املالبس.
اقلب�ي قطع�ة القم�اش وادعك�ي م�كانالبقعة من الداخل تح�ت املاء الدافئ  ،وهذه
خطوة مهمة لوض�ع الطالء يف رطوبة قابلة

لإلزالة الحقاً.
امزج�ي س�ائل غس�ل الصحون م�ع املاءالداف�ئ ،ويج�ب أن يكون امل�اء دافئ وليس
بارداً ،كما أنه يتوجب اس�تخدام مادة جيدة
من س�ائل غس�ل الصحون لضم�ان التأثري
الكامل عىل الطالء والدهان الحقاً.
ضع�ي م�ن ذل�ك املزي�ج على قطع�ة مناإلس�فنج وادعك�ي الطلاء بق�وة ،ويفضل
أن تس�تمر عملية الدع�ك لدقائق ،وال بد من

استخدام بعض القوة يف األمر لوضع الضغط
الكايف.
اشطفي قطعة القماش باملاء الفاتر.ك�رري الخطوتني  4و 5حت�ى تتوقف إزالةاملزيد من الدهان.
إذا بقي�ت بقع�ة الده�ان بعد القي�ام بكلذلك ،اس�تخدمي األس�يتون (تحذير هام :ال
تستخدم األسيتون عىل املالبس التي تحتوي
عىل األسيتات ألنه يذيب أنسجتها).

كل يوم معلومة

ما اهلدف من وجود خطوط على راحيت يديك؟
ال ّ
شك أنك س�معت عن مختلف النظريات والتحليالت
الت�ي تتعل�ق بخط�وط راحة الي�د ،وما تكش�فه عن
ش�خصيتك أو حتى مس�تقبلك ...ولكن هىل تساءلت
يوما ً عن الس�بب الفعيل وراء وجودها؟هذه الخطوط
العش�وائية واملتعرّجة لم تتكوّن عىل راحتيك بمحض
الصدفة أو م�ع الوقت ،بل تتكوّن قبل والدتك ،ولديها
ه�دف مه�م لم يخط�ر بالل�ك يوم�اً!إذ تبّي�نّ
ّ
أن هذه
تتش�كل على ّ
ّ
كف الي�د يف مراح�ل مبكرة،
الخط�وط
وبالتحدي�د يف األس�بوع الـ 12من الحم�ل ،أي تزامنا ً
ّ
تكون بصمات األصابع .أمّ ا الهدف املبارشة منها،
مع

فهو خلق بيئة تس�مح ل�ك بتحري�ك أصابعك ويديك
بالش�كل الذي تريده .فلوالها ،لكنت واجهت صعوبة
كبيرة يف إغالق كف يدك مثالً ،أو تش�كيل اإلش�ارات
بأصابعك ،دون تعريض برشتك للضغط أو اإلحتكاك.
كذل�ك ،تتحوّل هذه الخطوط إىل طيات عند تحريك األصابع،
ما يس�اهم يف عملية حم�ل األغراض وتحريكها بس�هولة.
تجدر اإلشارة إىل ّ
أن الرشيحة األكرب من األشخاص تولد بـ3
ّ
ً
ّ
خطوط أساس�ية وس�ط الكف ،علما بأن اختالف أشكالها
يرتبط بعوام�ل وراثية .يف املقابل ،نجد رشيحة أخرى نادرة
ّ
بخط واحد فقط أو خطني.
من األشخاص الذي يولدون

عىل نفسك.
إحصلي على الدج�اج الخايل
من العظام بسهولة وخطوات
بسيطة.
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كيف ختتاري كريم األساس
املناسب لبشرتك؟

يوج�د الكثير م�ن الس�يدات ،ال
يخرج�ن م�ن دون كريم أس�اس،
كونه يعمل عىل إخفاء الشوائب و
الحب�وب ،خاص�ة إذا كان إختياره
بشكل موفق و يتناسب مع درجة
برشتهن.
ولك�ن ه�ل تعلمين أن  15%من
الس�يدات يف العالم فق�ط يتوفقن
يف اختيار كريم األس�اس األنس�ب
لبرشته�ن ولونه�ا ونوعه�ا ؟،
لذلك إلي�كِ أهم الخط�وات الختيار
كريم األس�اس األنس�ب لك وطرق
تطبيقه.
عال�م كريم�ات األس�اس كبير
ويتوف�ر من�ه الكثير م�ن األنواع
مث�ل الكري�م والب�ودرة إضافة إىل
ألوان عديدة يمك�ن أن تختلف عن
بعضه�ا بدرج�ات قليل�ة ،عدا عن
املس�تحرضات التي تتوفر بعوامل
وقاية للشمس التي عليك اختيارها
ملوس�م الصيف والبح�ر ،و لكن ما
ه�ي الخطوات الت�ي عليك اتباعها
ألن تصيل إىل اختيار كريم األساس
األنسب؟
 .1اخت�اري ق�وام مس�تحرض
األساس:
للوصول إىل النتيجة اس�أيل نفسك
األسئلة التالية :ماهو نوع برشتك؟
هل هي جافة أو ممزوجة أو دهنية
أو حساس�ة؟ ما هي مشكلتك مع
مس�تحرضك الحايل؟ ه�ل يختفي
برسع�ة أم يزعج برشتك؟ ما الذي
تريدين تخبأته يف برشتك ؟.
و عن�د اختي�ار كري�م األس�اس
بق�وام زيت�ي فإنه س�يختفي بعد
فترة وجيزة ل�ذا اخت�اري الكريم

السائل بس�يليكون خفيف الوزن،
بينم�ا اخت�اري الق�وام الكريم�ي
الغن�ي بالرتطيب لبرشت�ك الجافة
أو مس�تحرضات  BB creamم�ع
عام�ل حماي�ة  SPF 20أو 15
أو أكث�ر ،حي�ث إن كان�ت برشتك
حساس�ة فاختاري املستحرضات
بخالصة املعادن.
 .2اختاري اللون:
لحس�ن الح�ظ أن أغل�ب بوتيكات
املكياج تس�مح ل�ك بتجرب�ة لون
كريم األس�اس بنفسك أو بإرشاف
خبيرة تجمي�ل ،األه�م أن تجربي
الل�ون على برشت�ك وإن اختف�ى
م�ع إخف�اء العيوب فإنه األنس�ب
لك ولكن األهم أن تش�اهدي اللون
الحقيق�ي عىل برشت�ك مع إضاءة
طبيعية بالنهار.
 .3تعلّم�ي كي�ف تطبقين كري�م
األساس كخبرية:
كل قوام مستحرض أساس مختلف
بتقني�ة تطبيقه عن اآلخ�ر ،لذا إن
تعلم�ت كي�ف تطبقي�ه بالش�كل
األمثل س�تحصلني على أفضل ما
يف خواص�ه ومظهره ولونه ،كذلك،
عليك أن تعلمي بأن كريم األساس
الس�ائل والكريمي من األفضل أن
تطبقيها باستخدام فرشاة كثيفة
ال تمتص املستحرض.
و استخدمي لكريم األساس بقوام
البودرة ،فرش�اة ناعم�ة ملنطقة T
يف الوج�ه واختاري فرش�اة كثيفة
للخدين ،أما كريمات األساس التي
تأت�ي عىل ش�كل أقلام ،فطبقيها
مب�ارشة على الوج�ه وادمجيه�ا
باسفنجة.

طبيبك يف بيتك

كيف حتافظ على صحتك بشكل سليم يف شهر رمضان؟

مع حلول شهر رمضان املبارك ،واإلنقطاع عن
الطعام لعدد من الساعات ،يعترب الحفاظ عىل
الصحة واللياقة تحديا ً كبريا ً بالنسبة لكثري من
الصائمني ،خصوصا ً وأن بعضهم يصوم ألكثر
م�ن  20س�اعة يف بعض ال�دول ،فكيف يمكن
تحقيق التوازن الغذائي خالل رمضان ؟.
و اس�تقبل الصائمون شهر رمضان هذا العام
وس�ط موجة ثالثة لوباء (كورونا) يف كثري من
دول العال�م ،وهذا ما قد يش�كل تحديا ً إضافيا ً
يف الحفاظ عىل الصحة النفسية والبدنية خالل
ش�هر الصيام ،ومن أجل تحقي�ق ذلك ،ينصح
خرباء بتزويد الجسم بجميع العنارص الغذائية
األساس�ية التي يحتاجها ،وذل�ك بالرتكيز عىل
اس�تهالك األطعمة عالية الجودة.
السحور
بالنس�بة للس�حور ،ينص�ح أياز ص�ايف ،خبري
التغذية يف جامعة “ويس�ت مينيسرت” يف لندن،
بالرتكي�ز على تن�اول األطعم�ة ذات امل�ؤرش
الجاليسيمي (مؤرش نسبة السكر) املنخفض،
مثل األطعم�ة املصنوعة من الحب�وب الكاملة
والفواك�ه والخضروات بما يف ذلك الش�وفان
والشعري واألرز البني والكينوا والتوت والتفاح
والربتقال.
و أضاف صايف” لن تؤدي هذه األطعمة إىل زيادة
نسبة الس�كر يف الدم وستساعدك عىل الشعور
بالش�بع لفرتة أطول ،و يمكن أن يساعدك هذا
أيض�ا ً يف التحكم يف ش�هيتك وسيس�اعدك عىل
االستمرار طوال اليوم”.
اإلفطار
أما بالنس�بة لإلفطار ،فينص�ح خرباء التغذية
بتن�اول أطعم�ة خفيف�ة غني�ة بالس�وائل
والس�كريات الخفيف�ة يف البداي�ة ،حي�ث أكد
خبري التغذية رايش شودري عىل أنه بعد صيام
طوي�ل ،يج�ب أن تكون الوجب�ة األوىل خفيفة
وتحت�وي على أطعمة تحت�وي عىل الس�وائل
وبعض الس�كر ،حيث إن هذا هو السبب يف أن

اإلفطار التقليدي يتضمن الكثري من املرشوبات
والفاكهة والتمر”.
و تاب�ع” أفض�ل طريق�ة لتعوي�ض الس�وائل
والش�وارد املفق�ودة هي أن تفط�ر بماء جوز
الهند أو م�اء الليمون املالح بكمية صغرية من
سكر الفاكهة رسيع االمتصاص ،أو الخوخ أو
التينالج�افأوالفاكه�ةالطازج�ة”.
ويتف�ق معه صايف الذي ينصح برشب املاء عند
اإلفط�ار ،باإلضافة إىل تن�اول كمية جيدة من
الخرضوات والربوتين�ات املوجودة يف منتجات
األلبان ،و يساعد وجود هذه العنارص الغذائية
يف وجبات�ك على الحفاظ عىل رطوبة جس�مك
وش�بعك لفرتة أط�ول ،ويمك�ن أن يعزز نظام
املناعة لديك ،وهو أمر مهم بش�كل خاص هذا
العام.
ما الذي يجب عليك تجنبه يف ش�هر رمضان ؟
نصح ص�ايف بتجن�ب اإلفراط يف تن�اول بعض
األش�ياء مث�ل املل�ح والكافيين والوجب�ات
الرسيع�ة ،حيث قال ”:عن�د تحضري الوجبات،
م�ن املهم التأكد م�ن تجنب اإلف�راط يف تناول
املل�ح ألن ذلك سيس�بب لك الجف�اف ويجعلك
تش�عر بالعطش أثن�اء النه�ار ،ويجب تجنب
الكافيني ،وذل�ك ألن املرشوب�ات املحتوية عىل
الكافيين له�ا تأثري م�در للبول ،م�ا يزيد من
إنتاج الجس�م للبول ،وهذا ب�دوره قد يؤدي إىل
الجفاف”.
كم�ا ينبغ�ي االبتعاد ع�ن الوجب�ات الجاهزة
الرسيع�ة ،ألن كثاف�ة امل�واد املغذي�ة فيه�ا
منخفضة نسبياً ،كما أن اإلفراط يف تناول هذه
األنواع من األطعمة قد يؤدي إىل زيادة يف الوزن
وأمراض يف القلب والكليتني.
ماذا بالنسبة للرياضة ؟
ينص�ح الخبيران ص�ايف وش�ودري بتجن�ب
التمارين املجهدة مث�ل الركض أو رفع األثقال
أثناء نهار الصيام ،مشريين إىل إمكانية القيام
بذلك يف املساء بعد اإلفطار.
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كلمات متقاطعة

الحمل

ّ
تتوق�ف طويالً عند
مهني�اً :ال تتر ّدد يف أخ�ذ املب�ادرة وال
ّ
متعثرة إالّ إذا كانت تعني لك كثريا ً
محطة
عاطفياً :تصمد يف وجه األيام التي س�تتآمر معك وس�تحالفك،
وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغيا ً من دون أدنى شك
صحي�اً :تحاول الرتفيه عن نفس�ك بالقيام بأي نش�اط يلهيك عن
التفكري يف مشاغل العمل وهموم الحياة

الثور

مهني�اً :يس�هل أمام�ك الي�وم االتصاالت وتك�ون أكثر
تناغما ً م�ع املحيط ،وال تخجل من طلب املس�اعدة من
الزمالء يف حال شعورك بكثرة الضغوط عليك
عاطفياً :تتقرب من الحبيب أكثر وتكتش�ف الكثري من األمور
املشرتكة التي تجمعك به
صحياً :ليس الوقت مناس�با ً إلثارة مشكالت قديمة قد تثري انفعالك
وعصبيتك

الجوزاء

 753ق.م  -إنش�اء مدينة روما على يد رومولوس
ورموس.
 - 1509ھن�ري الثام�ن يعتيل ع�رش إنجلرتا عقب
وفاة والده ھنري السابع.
 - 1519ھرن�ان كورتيس يصل إىل مدينة فرياكروز
املكسيكية.
 - 1612توكوغاوا إيه-ياس�و يصدر مرسوما يمنع
في�ه الديانة املس�يحية يف األرايض الت�ي تقع تحت
السيطرة اليابانية.
 - 1702رئي�س “عشيرة أك�و” أس�انو ناغانوري
يق�وم بمحاول�ة قتل كيرا يوش�يناكا يف قلعة إيدو
فاتح�ا ألح�داث عرف�ت باس�م الس�بعة وأربعون
ساموراي.
 - 1800استسلام الثائرين من أھايل مرص يف ثورة
القاھ�رة الثانية وذلك بعد أن س�لط عليھم الجنرال
كليرب مدافعه وأحرق أحياء القاھرة.
 - 1918مقت�ل الطي�ار املقات�ل مانف�رد ف�ون
ريشتھوفن يف فرنسا إبان الحرب العاملية األوىل.
 - 1934االنتھاء من بناء تمثال ھاتشيكو يف ساحة
محطة شيبويا.
 - 1941سلطات االنتداب الفرنيس عىل سوريا تعني
تاج الدين الحسني رئيسا عليھا تحت االنتداب.
 - 1960افتت�اح مدينة برازيلي�ا كعاصمة للربازيل
عىل يدي الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك.
 1961األم�م املتح�دة تتخ�ذ قرارا يقضي بإنھاءاتفاقي�ة الوصاي�ة الت�ي فرضتھ�ا على تنجانيقا
الواقعة حالي�ا يف تنزانيا والصادرة عام  ،1946وقد
أصبحت تنجانيقا مس�تقلة ضمن رابطة الشعوب
الربيطانية.

مهني�اً :دورة جي�دة م�ن االتص�االت والنج�اح االجتماعي
واملهني تستمر حتى آخر الشهر تقريبا ً
عاطفي�اً :ال تغ�ر من نجاح الحبي�ب وتألقه يف مج�ال عمله ،بل
شجعه عىل املزيد فهو نصفك اآلخر
صحي�اً :إذا أردت التخل�ص م�ن بع�ض مش�كالتك الصحية فك�ر مليا ً يف
الحلول املفيدة املطروحة أمامك

السرطان

مهني�اًّ :
تركز اليوم عىل قضايا مادية ومالية تس�تحوذ
عىل كامل اهتماماتك يف العمل
عاطفياً :تختلط الش�ؤون العاطفية باملصالح املادية ،وقد
تعالج قضية قس�مة ممتلكات أو مس�تحقات اذا كنت تبحث
يف طالق أو انفصال
صحي�اً :أدرس م�ع طبيبك العلاج األفضل للتخلص من الس�منة،
وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

مهني�اً :تركز على التق ّدم ومس�اعدة أحد زمالء
العمل ،الكل يقدر وقوفك إىل جانبه ومساندته يف
ظرفه الدقيق
عاطفي�اً :اس�ترش اآلخري�ن بم�ا يتعل�ق بقراراتك وال
تترصف من تلقاء نفسك لكي تجد الحلول املناسبة
صحياً :اس�تفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمش�اريع
أو نشاطات ترفيهية مع العائلة

العذراء

مهنياً :يبتسم لك الحظ ويأتيك باألخبار السارّة شخص
لم تتوقع يوما ً أن يحمل إليك ما يزرع األمل يف نفسك
عاطفي�اً :الحكم عىل الرشيك قد يك�ون خاطئا ً أحياناً ،خذ
العربة من التجارب السابقة واتعظ
صحياً :تلمس نتائج امليش اليومي :صحة ،عافية ،نش�اط ،ارتياح
نفيس ،ماذا تريد أكثر من ذلك؟

الميزان

مهني�اًّ :
تجنب التوتر قدر املس�تطاع ،فهذا اليوم يحمل
إليك بعض املتاعب لكن ذلك يكون موقتا ً
عاطفي�اً :ال تتسرع ألن عام�ل الثق�ة مفق�ود بين�ك وبني
الرشيك ،فالشكوك حارضة دائما ً
ً
ً
صحي�اً :الحفاظ عىل ال�وزن املطلوب مهم ج�دا ،وخصوصا أن هذا
يساهم يف راحة ذهنية صافية

العقرب

مهنياً :تسهل االتصاالت قليالً وتتخلص من الكثري
م�ن التناقضات والعراقيل التي كانت تعيق تقدمك
املهني
عاطفي�اً :تع�رف مغازلة جديدة او تس�تقطب ش�خصا ً
خالّقا ً أو تبدأ رومنسية مميزة
صحي�اً :ق�م ببعض النش�اط غير االعتي�ادي ،واختر لعبة
رياضية خفيفة مارسها يف أوقات فراغك

القوس

مهنياً :يس� ّهل لك ه�ذا اليوم االتص�االت ويجعلك
أكثر قدرة عىل اإلقناع وكسب التأييد
عاطفياً :خجلك وتر ّددك الدائم يحوالن دون أن تتقرّب
من الحبيب وتتعرّف إليه أكثر وتكتشف نفسيته
صحي�اً :ممارس�ة املشي يف الس�هول القريب�ة من�ك مفيد،
وخصوصا ً يف الصباح

الجدي

مهنياً :كن جريئا ً ه�ذا اليوم وأظهر مقدرتك عىل تحمل
املسؤوليات الجديدة ألنك قادر عىل إدارة أعمالك وأعمال
اآلخرين
ِّ
وأزل االلتباسات والخالفات
تزعزعت
التي
الروابط
و
عاطفياً :ق
ِ
بينك وبني الرشيك برسعة
صحياً :ال ّ
تعقد األمور ،واس�تمتع بحياتك ألن الحياة جميلة ،وابتعد
عن املشكالت واالضطرابات.

الدلو

ّ
وتحقق يف
مهنياً :تالحق قضية رسية أو تتحقق من أمر
مشكلة ّ
تنغص عليك عملك
عاطفياً :تعيش فرص�ة مميزة أو ترتبط بعالقة جديدة ،أو
تقدم عىل خيارات نهائية بالنسبة إىل حياتك العاطفية
صحياً :ممارس�ة األشغال يف الحديقة أو الحقل القريب من منزلك
مفيدة وتحرك معظم عضالت جسمك

الحوت

ً
فعلا تريد الوصول اىل نتيجة حاس�مة
مهني�اً :إذا كنت
علي�ك التح�رّك بفعاليّ�ة ،علي�ك مناقش�ة املواضي�ع
الحساسة
عاطفياً :تتطوّر صداقة ما إىل عالقة حب وتقرّب املس�افة بني
األحباء نظرا ً إىل خلو األجواء من املشاعر السلبيّة
صحياً :ينتابك الخوف من الطفرة الجلدية التي أصبت بها ،وتش�عر
بأن الح ّر سببها.

محاولة اإلطاحة بالرئيس الفرنيس ش�ارل ديجول
يف انقالب الجزائر.
 - 1967الجيش يتوىل السلطة يف اليونان.
 - 1978توقيع اتفاقية الصي�د البحري اليابانية /
السوفيتية.
 - 1981البي�ت األبيض يعل�ن أن الرئيس األمريكي
رونال�د ريغان قرر املوافقة عىل بيع طائرات اإلنذار
املبكر  /أواكس إىل اململكة العربية السعودية.
 - 1982مرص تس�تعيد منطقة رشم الش�يخ التي
تعتبر ج�زءا من س�يناء يف إط�ار اتفاقية السلام
املرصية  /اإلرسائيلية.
 - 2004انفج�ار يف إدارة امل�رور يف اململكة العربية
الس�عودية يودي بحياة  4أش�خاص ويصيب 145
آخرين بجروح.
 - 2009إطلاق املكتب�ة الرقمي�ة العاملي�ة التابعة
لليونسكو.
  2015الحكم بالسجن عرشين عاما ً عىل الرئيساملرصي السابق محمد مريس يف قضية أحداث قرص
االتحادية.
قط�ار ج�ي آر ماغلي�ف اليابان�ي يس�جل رسع�ة
مقدارھ�ا  603كيلومتر يف الس�اعة ،محطما ً بذلك
الرقم القيايس العاملي كأرسع قطار يف العالم.
ھجوم
 - 2017مقتل أكثر من ُ 140جنديا أفغانيا يف
ٍ
مسلح الجمعة.
 - 2018اغتيال العالم واملحارض الفلسطيني فادي
البطش يف العاصمة املاليزية كواالملبور.
 - 2019مقتل حوايل  321ش�خصا وجرح ما يزيد
عن  500آخرين يف سلسلة تفجريات طالت كنائس
وفنادق يف  3مدن رسيالنكية .

شخصيات من التاريخ

العالم العراقي عبد الجبار عبد الله (تلميذ اينشتاين)
( )1911-1969ه�و عالم فيزياء
عراقي وثاني رئيس لجامعة بغداد
ول�د يف قلع�ة صال�ح  -محافظ�ة
ميس�ان عام  ،1911أَكمل دراسته
اإلعدادية يف بغداد عام  .1930ونال
شهادة البكالوريوس يف العلوم من
الجامعة األمريكي�ة يف بريوت عام
 .1934حصل عىل شهادة الدكتوراه
يف العلوم الطبيعية (الفيزياء) من
معهد مساتشوس�ت للتكنولوجيا
ُ ،MITعني اس�تاذا ً ورئيسا ً لقسم
الفيزي�اء يف دار املُعلمني العالية يف
بغداد م�ن س�نة  1949إىل .1948
ويف هذه الفرته رُشح استاذا ً باحثا ً
يف جامع�ة نيوي�ورك بين س�نتي
 1952و .1955يف ع�ام 1958
عين امين�ا ً عام�ا ً لجامع�ة بغداد
وكيالً لرئيس الجامعة .واستمر يف
هذين املَنصيب�ن حتى عام .1959
ً
رئيس�ا لجامع�ة بغداد،
حيث ُعني

ل� ُه العدي�د م�ن البح�وث العلمية
الت�ي ُنرشت يف املجلات األمريكية
واألوروبي�ة ،وعض�و يف العديد من
الجمعي�ات العلمفي�ة يف أمري�كا
واوروبا.
كعضو يف الطائفة املندائية ،تعرض
لإلعتق�ال والتعذي�ب يف نهاي�ة
حياته ،وأعتقل بع�د صعود حزب
البع�ث إىل الس�لطة يف عام .1963
وقد ُ
س�جن ملدة عام تقريبا ً ولَكن
أُطلق رساحه فيما بعدَ ،
وسمح له
بالسفر إىل الواليات املتحدةُ .هناك
ش�غل منص�ب أس�تاذ يف جامعة
كول�ورادو يف بول�در ،وجامع�ة
نيوي�ورك ،وت�ويف يف ع�ام .1969
الدكت�ور عبدالجب�ار م�ن تالمي�ذ
العال�م الكبير البرت اينش�تاين
وهناك رس�الة بخط يد آينشتاين
يمتدح فيه�ا تلمي�ذه ويقول عنه
بأنه من أذكى تالمذت�ه .له تمثال

موجود يف معبد الصابئة املندائيـني
يف منطقة القادسية ببغداد.
تزوج الدكتور من الس�يدة قسمت
عنيسي الفي�اض وكان والده�ا
يمته�ن الصياغ�ة وقد عين�ه امللك
غ�ازي ( )1933-1939بصائ�غ
العائل�ة املالك�ة الرس�مي ومنحه
لقب ورتبة شيخ.
وعملت الس�يدة قس�مت يف مجال
التعليم االبتدائ�ي وانجب الزوجان
اربعة اطفال هم ( سناء-س�نان-
هيثم-ثابت).
تويف الدكتور عب�د الجبار عبد الله
يف  9تم�وز  1969يف مستش�فى
املرك�ز الطبي يف البان�ي نيويورك
بسس مرض الرسطان (هوجكنز
ليمفوم�ا) ع�ن عم�ر ناه�ز 56
عاماً.
انجازاته العلمية يف مجال الفيزياء
واالنواء الجوية باالضافة اىل دوره

افقي
1أطول نهر يف العالم  oإناث
2جزي�رة استرالية  oن�زل
الطائر عىل الغصن
3كاتب فرنيس س�اهم أدبه
يف قيام الثورة الفرنسية
4قواعد اللغة  oرشبنا حتى
االرتواء
5خ�ض  oبس�ط  oضمير
مؤنث
6متش�ابهان  oاس�م أم�ر
بمعن�ى أس�كت  oس�ائل
حيوي أحمر
7هف الهواء عىل الش�واء o
عاصمة أوروبية
8يراق�ب انتظ�ارا لفرصة o
محب ومحبوب
9م�ن دول الخليج العربي o
آلة نفخ موسيقية
10فاكه�ة لذي�ذة ذكرت يف
الق�رآن الكري�م  oمق�دار
صغري من الطعام

رأيس
1ما يضعه امللك للتميز (مبعثرة)
 oوس�ائل وأدوات محدثة إلنجاز
العمل بكفاءة
2لغة  oيضع سالحه عىل وسطه
(معكوسة)
3نعطي�ه م�ا يس�تعني ب�ه على
قضاء أم�ر مهم  oنظر بود وحب
وعطف
4منطق�ة يف األردن ش�مال رشق
عمان  oيابسة
5يخصنا  oطني
 6يحتف�ل بهن يف حق�ل تكريم o
ثلثا تقي
7م�ادة متفج�رة  oم�ن نغم�ات
السلم املوسيقي
8نعم (بالفرنس�ية)  oاللعب عىل
أوتار العود
9أفضلهم  oنصف واحة
10مدينة مغربية وردت يف ش�عر
م�ن كلمات فخ�ري الب�ارودي o
سحابة من الكواكب والنجوم

غزل عراقي
يج��ي وك��ت العت��ب واتعات��ب اوي��اك
واخليه��ن بدي��ك اذنوب��ك اويــــ��اي
ان��ا الش��لتك جم��ر يح��رك باجلف��وف
واض��ل خاي��ف علي��ك يلوح��ك امل��اي
أث��ر س��هم املض��ه من��ك أداويـــ��ه
وأحضرل��ي م��كان لس��همك اجل��اي
أتلك��ه احل��زن من��ك وأه��م بيـــ��ك
وي��ا ملك��ه اليس��رك مث��ل ملـ��كاي
وكل روح��ي صب��ر واحتم��ل ج��روح
اج��رح التخ��اف احتم��ل اهـــــ��واي

الرئييس يف تأس�يس جامعة بغداد
ووضع�ه اس�س التعلي�م العايل يف
الع�راق الحدي�ث كس�به اعج�اب
واحترام جمي�ع العراقيين على
اختالف اطيافهم.
ع�اش حيات�ه دون ان يحم�ل اي
جنس�ية سوى جنس�يته العراقية
وتم دفنه حس�ب رغبته يف موطنه
يف املقربة املندائية قرب بغداد.

صبي��ره وصديق��ي العط��ش يف�لان
حس��بالك أذل م��ن تكط��ع امل��اي ؟

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

هل أنت قريبة من زوجك!

ق�د تك�ون العالق�ة رائع�ة بني
املرأة و الرج�ل يف بعض األحيان
ّ
فيش�كالن أفض�ل الثنائي�ات و
يراهم�ا من حولهما فريغبون يف
ّ
التشبّه بهما إلاّ ّ
تظن
أن املرأة قد
ّ
يف بع�ض األحي�ان أنه�ا قريب�ة
م�ن الحبي�ب بي�د ّ
أنه�ا بالفعل
بعيدة عنه .ثمّة بعض اإلشارات
الواضحة التي قد تثبت لها األمر
ّ
حتى لو كان خفيّا ً اىل ح ّد ما.
هل تتس�اءلني إن كن�ت بالفعل
قريبة من الحبيب؟
 .1ه�ل تلغين مش�اريعك و
مواعي�دك م�ع صديقاتك بهدف
قضاء الوقت مع زوجك إن دعت
الحاجة أم ال تس�تطيعني القيام
بذلك مطلقاً؟
 نعم فهو األولوية يف حياتك يف بع�ض األحي�ان إن كنتم�اتخرجان يف موعد مه ّم
 كلاّ ال تفعلني مهما دعتالحاج�ة ّ
ألن�ك س�بق أن
ً
اعطي�ت موع�دا و ال
يمكنك التغيّب عنه.
تقومين
.2
ّ
ب�كل أعمال�ك و
تتحمّلين الكثير
من املس�ؤوليات من
أجله؟
 نعم تفعلني بالتأكيدّ
بأن�ه
 إن ش�عرتيحتاج اىل ذلك و ّ
لكنك ال
تتخلينّ عن أحالمك

 كلاّ فل�ك زاويت�ك أيض�ا ً و أنتبحاج�ة اىل بعض الخصوصية و
تريدين تحقيق أهدافك
 .3تتوجّ هين اىل مكتب�ه حني ال
تعرفني اىل أين تتوجّ هني؟
 نعم فأنت تشتاقني اليه أحيانا ً إن كنت حائرة يف املكانالذي تتوجّ هني اليه
 كلاّ فلا تريدي�ن إزعاج�ه يفمكان العمل إطالقا ً
ً
ّ
 .4تحاولين دائم�ا التحقق من
هاتفه أو موقعه اإللكرتوني؟
 كلاّ فأنت تثقني به ثقة عمياءبعض األحيان إذا
 يفما ش�ككت
بأمر ما
ٍ

 نع�م ّألن�ك ال تثقين ب�ه على
اإلطلاق و تريدي�ن معرف�ة
الحقيقة يف الحبّ
ّ .5
تتصلين ب�ه حين يك�ون
ً
ّ
ألم�ر ما أو
مش�غوال أو يخط�ط
ٍ
حني يكون بحاجة اليك من دون
أن تعريف...
ألنك تشعرين ّ
 نعم ّبأنه يف خطر
و يحتاج اليك
 يف بع�ض األحي�ان إن ش�عرتبالحاجة اىل ذلك
 كلاّ أبدا ً فال تو ّدين إزعاجهّ .6
توقفت عن ممارسة هواياتك
لتبقي معه أكثر...
 نعم ّألن علي�ك أن تهتمّي به ال
أن تهتمّي بنفسك
ذلك و شعرت ّ
أنه سيحزن
 كلاّ و ل�ن تفعلي من أجلأحد فأن�ت ترينه يف املنزل
حين يعود م�ن العمل و
هذا يكفي
 .7تغيرّ ي�ن يف ش�كلك
من أجله و تفعلني ّ
كل
ما يحبّه...
 نع�م دائم�ا ً ّألن
رأيه يهمّك
 أحيان�ا ً إنرغبت يف ذلك
 كلاّ أب�دا ًفش�كلك
يروقك و لن
تغيرّ ي�ه م�ن
أجل أحد

 .8ال تمنحينه وقتا ً ليكون وحده
أبدا ً
 ب�ل تمنحين�ه كام�ل الحري�ةليفعل ما يحبّ
 أحيانا ً إن ش�عرت بالحاجة اىلذلك
 كلاّ ّألن�ك ال تثقين ب�ه على
اإلطالق
 .9تقومين بما ال تحبّينه لجعله
سعيداً...
 نعم دائما ً أحيانا ً كلاّ أبدا ً .10هل تفرضني نفسك عليه أم
هو يحبّ وجودك معه؟
 هو م�ن يدعوك للبقاء بالقربمنه
 أحيانا ً تفرضني نفسك تفرضني نفسك دائما ًّ
إذا كان�ت إجابات�ك كله�ا أو
بمعظمه�ا تق�ع يف الخانة األوىل
ّ
ح�ق
إذا ً أن�ت تعرفين الحبي�ب
معرف�ة و تحبّين�ه و ل�ن تتأزمّ
األمور بينكما أبداً.
ّ
إذا كان�ت إجابات�ك كله�ا أو
بمعظمه�ا تقع يف الخانة الثانية
إذا ً أن�ت تعانين م�ن بع�دك عن
الحبي�ب و ق�د تت�أ ّزم الح�ال
بينكما .إذا كان�ت إجاباتك كلّها
أو بمعظمه�ا تق�ع يف الخان�ة
الثالث�ة إذا ً فأن�ت لس�ت مقرّبة
أبدا ً م�ن الحبيب و ذلك ليس من
مصلحتك يف الحبّ إطالقاً.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغيرة ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.
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ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
Parlerﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻦ
االجتماعية
ﻋﺪةش�بكة
تظهر
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
اﻟﺘﻲ
نظام
على
م�رة أخرى
املح�ارصة
واﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻹﻧﻘـﺎذ
أبريل
اﻟﻌﻠﻤـﻲ26
واﻟﺒﺤـﺚبدءا م�ن
التش�غيل iOS
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ
وﻣـﻦ
متجر
قبولها يف
أﺑﺮزبعد إعادة
الجاري،
 Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
تطبيق�اتﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
س�يحظر
 ،Appleلكن
ﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
املتاح
املحتوى
بع�ض
تطبيق iOS
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
على إص�دارات  Androidوالويب
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
يلبي
حل وسط
أﺟﻬـﺰة -وهو
ﻣـﻊParler
من
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
عىل م�ا يب�دو إرش�ادات مطوري
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
 Appleوفق�ا مل�ا نقل�ه موقع the
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
.verege
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
ووفقا لبيان صحفي ،قال الرئيس
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
إن
ميكلر:
وﻳﻤﻜﻦم�ارك
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.املؤقت
التنفيذي
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻻﻋﺘﻤﺎد

الرشك�ة “عملت عىل وضع أنظمة
من ش�أنها اكتش�اف ال�كالم غري
القانوني بش�كل أفضل والس�ماح
للمس�تخدمني بتصفي�ة املحتوى
غري املرغوب فيه لهم ،مع الحفاظ
على معايير صارمة لالعت�دال يف
املحت�وى .وقام�ت رشك�ة Apple
ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً
منذ
واﺷـﻨﻄﻦحظره
التطبيق بع�د
بإع�ادة
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ذﻛﺮت
املاىض،
أﺷـﺨﺎص يناير
الكابيتول يف 6
أحداث
ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ
أرﺑﻌـﺔ
ﻋـﻦ
اﺗﻬﺎﻣﺎت
م�نﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ
ضغطﺑﻮك
تح�تأن ﻓﻴﺲ
اﻷﻣﺮ
وقبل
املرشعني،
اس�تماعاﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
منﺧﺎﺻﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
بشأن
جلس�ة
يومني
ﻧﻮﻓﻤﱪ/
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل
سياساتوﻗﺖ
ﰱ أﻗـﺮب
تطبيقات .Apple
متجر

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
التيإﻳﺼﺎل
ﻋﻤﻠﻴﺎت
تروج
إﻟﻴﻬـﺎ،إنوﰲبارلر-
اﻟﻮﺻﻮلالرشكة
وقالت
اﻟﺪواء
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،ا
اﻹﺳﻌﺎف أقل تشد ًد
وﻣﻌﺪاتأنها بديل
لنفس�ها عىل
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
يف
ﻛﻤـﺎانخرطت
اﻟﺒﺤﺚ -.قد
وﻋﻤﻠﻴـﺎت وتويرت
لفيسبوك
جوهرية”معه�ا،اﻟـﺬي
أﻳﻀـﺎ درون Veer
ENIX
مما
“محادث�ات
م�نﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
التغييرات
مجموع�ة
أدى إىل
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪﻗـﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
املقرتح�ة التي م�ن ش�أنها تلبية
الخاصةاﻷرﺿﻴﺔ،
املحتوى اﻟﺘﺤﻜﻢ
سياس�ةإﱃ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺒﺎﴍة
برشكة
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
أبل.
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
App
وبينما يحظر إص�دار Store
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
من  Parlerبعض املنش�ورات التي
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
يس�مح بها  ،Parlerس�تظل هذه
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
املنش�ورات مرئية على إصدارات
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
الويب و�An
املس�تندة إىل
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
Parlerrﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ
ﻷﻛﺜﺮ

.droid
ول�م يوض�ح بارلر أن�واع املحتوى
الت�ي س�يتم تضمينه�ا ،ولك�ن
 Appleتتطل�ب عىل نطاق واس�ع
نظامً �ا لتصفية املواد “املرفوضة”
التي ينرشها املستخدمون.
وحظرت كل من  Appleو Google
بع�د
Amazon
و
Parlerوﻣﻜﺘﺐ
رشك�ة و FTC
ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك
ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ
الكابيتول
ينايرﰱعىل
هجوم 6
مبنىﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
اﻟﻌـﺎم
اﻤﻟﺪﻋﻰ
أﻏﺴﻄـﺲ إن
ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك
وﻗـﺎل
rPa
قائل�ة ﰱإن رشك ة
األمريك�ي،
ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
التهدي�دات
مراقب�ة
فش�لت يف
ler
الالئق .ﻟﺠﻨﺔ
غري ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ
ﺗﻤﺖ
واملحتوى
العنيفة

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc

ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
ً
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
الذكية
الهواتف
ملس�تخدمي
ًا
م
مه
ًا
ر
تحذي
الس�يرباني
ﺗﻬﺪﻳﺪاتخرباء
أطلق
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
األمنﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
أن
عىل
مؤكدي�ن
،”WhatsApp
“Pink
اس�م
يحم�ل
تطبيق
تثبي�ت
م�ن
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
برسقة
يهدد
هاتفك
عىل
الوردي”
“واتس�آب
أو
WhatsApp
Pink
تثبيت
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ
بياناتك .اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
و بمجرد تثبيت تطبيق  ،WhatsApp Pinkيسمح للمتسللني بالوصول إىل
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
هاتفك ،حيث أنه ال يوجد أي عالقة للتطبيق الضار مع منصة (واتسآب)
أو رشكة (فيس بوك).
وه�ذا التطبيق الض�ار يقوم باالحتيال عىل مس�تخدمي (واتس�آب) عن
طريق إرس�ال رس�الة له�م تحتوي على رابط يع�رض عليه�م إمكانية
اس�تخدام تطبيق (واتس�آب) بالل�ون ال�وردي ،بدال من الل�ون املعروف
للتطبيق األصيل ،األخرض.
وتتضم�ن الرس�الة االحتيالي�ة ع�رض مي�زات جدي�دة إلضف�اء بعض
املصداقية عىل التطبيق املزيف مع رابط لتحديث رس�مي من (واتسآب)،
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
لكن الواقع أنه بدال من حدوث تعديالت عىل التطبيق األصىل لـ(واتسآب)
يقوم الرابط بنقل املستخدم إىل صفحة تطلب منه تثبيت التطبيق الضار
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
الذي يحمل اسم “ ،”WhatsApp Pinkرغم أنه ال يوجد أي عالقة للتطبيق
7�Ç@äbèﬂ
الضار مع منصة (واتساب) أو رشكة (فيس بوك).
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
ونشر باحث أمن�ي تغريدة لإلبالغ ع�ن ت�داول  ،WhatsApp Pinkوقدم
ً
واجهة
لقطات شاش�ة توضح كي�ف يقلد التطبي�ق الخبيث
أيض�ا بضع
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ô
(واتسآب) لخداع املستخدمني.
وقال“ :إن  WhatsApp Pinkيس�تهدف إىل حد كبري الرشطة واإلعالميني،
وتم إرس�ال رابط لتنزيل التطبيق يف البداي�ة إىل ضباط الرشطة يف دلهي،
محذرًا املستخدمني من عدم تثبيت أي تطبيق غري تلك املتوفرة عرب متجر
التطبيقات الرسمي من جوجل أو أبل”.
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
WhatsApp
حول
الرسالة
نرشت
ويبدو أن الجهات الفاعلة الس�يئة التي
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
 Pinkقد استخدمت روابط مختلفة ،و لكن مع ذلكُ ،ينصح املستخدمون
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€إىل
بع�دم فت�ح أي روابط ُيزع�م أنها تجل�ب أي مظهر أو مي�زات جديدة
(واتسآب).
(واتس�آب)“ :يمكن ألي ش�خص تلقي رس�الة غري عادية أو غري
وقالت„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
معينة أو مش�بوهة عرب أي خدمة ،بما يف ذلك الربيد اإللكرتوني ،ونشجع
الجميع بشدة عىل توخي الحذر قبل الرد أو املشاركة”.

تطبيق خطير يمكنه اختراق هاتفك
باسم (واتسآب)

تويف الفنان العراقي ،جعفر حسن ،متأثرا ً
بإصابته بفريوس كورونا املستجد يف مدينة
أربيل ،عن عمر ناهز الـ 77عاماً.
وقالت نقابة الفنانني العراقيني ،يف بيان:
«ببالغ الحزن واألىس ،تنعى نقابة الفنانني
العراقيني الفنان املطرب وامللحن جعفر حسن،
والذي وافته املنية هذا اليوم إثر مضاعفات
فريوس كورونا».
ولد جعفر حسن عام  1944يف مدينة خانقني،
بمحافظة دياىل ،رشق العراق ،ثم شق طريقه
إىل الفن منذ عام  1958ليصبح فيما بعد
أحد رواد األغنية السياسيّة العراقيّة ،وهو
صاحب أغاني «عمي يابو جاكوج» و»عمال
نطلع الصبح» و»يا حبّي يا بغداد» و»وديني
اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
منﻣﻠﻜﺔ
ﻧـﴩت
ﻗﺒﻞ
األغاني.
أﻳﺎم،والعديد
البرصة»
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ
ﻋﱪ
ﺻﻮرﻫﺎ
أﺣـﺪث
ويف عام  1970لحن جعفر حسن قصيدة

ﺑﺼﻮرة
تشاء»ﻋـﲆ
اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺻﺤﺘﻬﺎ قباني،
للشاعر نزار
ﻟﺘﻄﻤﱧ كما
«اغضب
ﺗﻘﻮد
وﻫـﻲ
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ
املركزية
واﻟﻄﺎﻗﺔالروّاد
أسس فرقة
ﻣﻠﻴﺌـﺔبـ 4سنوات
وبعدها
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة ،دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
الفنانةاﻟﻌـﺎم
ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ
ﻗﺪ
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ
ﺷـﻮارع
للمساومة ﻟﻬـﺎ
والقتل
الخطر
عقد من
خاللﰲتوقيع
السورية،
كشفت
اﻟﴪﻃﺎن،
ﺑﻤﺮض
إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
ﺧـﻼل
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺗﺤﴬﻫـﺎ
سوزان نجم الدين ،خالل عمل مع أحد املنتجني ،إال تغتصب».

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
والسياسية
إﺣـﺪى من
وقدم العديد
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
الوطنيةﻗﺮأﺗﻬﺎ
األغانياﻟﺘـﻲ
اﻟﺮواﻳﺎت
ﰲ
اﻟﺮاﺣـﻞحينها.
والشعبية
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
وﻣﻦ
الحبإﻟﻴﺴﺎ
ﻧﺎﻟﺖأنإﻋﺠﺎب
يتحول
اﻟﻔﻜﺮة إىل
وﻳﺒﺪو أن مشرية
وبنات
اﻟﻌﻤﻞ.
ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ
وأنه
السنوات،
لالحرتام بعد

سوزان جنم الدين تكشف عن تعرضها للتهديد بالذبح

لم يكن متزوجا ً يف هذه الفرتة
وعدم زواجهما لظروف ما.
وكشفت الفنانة السورية
أنها لم تتزوج من أحد رجال
األعمال مقابل اإلقامة يف دبي
أو مرص ،متابعة« :تلقيت
عروض زواج من رجال
أعمال مقابل الحصول عىل
طائرات خاصة أو عمل بقناة
ورفضتهم ..وأنا دلوقتي
جاهزة للزواج».

حوارها بربنامج «شيخ الحارة أنها قطعت األوراق ،معقبة :وأكدت سوزان أنها لم تتعرض
والجريئة» ،عن تفاصيل كثرية «ال تساوم وال تقدم تنازالت للطالق من زوجها حتى وفاته،
وأنها انفصلت هي وزوجها
ومثرية عن حياتها الشخصية .ومقدمتش أي تنازالت».
وقالت سوزان« :إنها أجرت وكشفت عن أنها ارتدت النقاب بسبب اختالف اآلراء السياسية
عمليات تجميل بسيطة يف يف سوريا ،ألن اسمها كان عىل وظروف أخرى ،كما أنها
وجها تتمثل يف حقن بوتكس ،صفحات الجماعات اإلرهابية وحتى وفاته كانت عىل ذمته،
وأنها أزالت شامة كانت لديها ،واملهددين بالقتل والذبح ،معلنة أنها ورثت من زوجها يف
مشرية إىل أن الكينج محمد مشرية إىل أنه كان هناك أمريكا وسوريا.
وأوضحتﻫـﺬا
وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
منري\ اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ
اﻷﻣـﺮتستمر يف
أنها لم
وتعرضت
صديقها وتعشق صوته حاالت قتل كثرية
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
بالقتلﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
أيمن زيدان
اﻹﻧﺘﺎجاألول
ﻟﴩﻛـﺎتحبيبها
أﻛﱪ حب
والذبح،
ﻓﺎﻃﻤـﺔحقيقي
معه».اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،لخطر
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔكثرية
ﻗﺎﻟـﺖذكريات
ولها
متابعة :أﻋﻤﺎل
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وأضافت»اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ .لسنوات طويلة،
اﻟﻔﱰةزواجها
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ رغم
دراﻣﻴﺔلحاالت
«تعرضنا
أنهااﻟﻔﻨﻴﺔتعرضت
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
صدر أمر تقييدي ضد هانكس جونسون يمنعه
ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ أنه
ﻓﻴﻤﺎسويفت
تايلور
اﻟﺪراﻣﺎ األمريكية
ﺗﺄﺛـﺮواملمثلة
املغنية
ﺑﻤﺠـﺮد
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ :
تعرضتﻋـﻦ
وأﺿﺎﻓﺖ
مدينة اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔمن االتصال بعارضتي األزياء األمريكيتني من
ملحاولة
ﻳﺘﻌﻠـﻖعاماً)
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اقتحام أﺗﻤﻨـﻰ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ
بها ،ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد أصول فلسطينية ،بيال وجيجي حديد ،وهما
شخص
اﻟﻮﻗﺖقبل
اﺳﺘﻐـﻼل من
مانهاتن
مهووساﻟﻘﻴﻮد
ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ
ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء صديقتان لتايلور سويفت.
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎثم
ﻧﺼـﻮر عليه،
ﻟﻜﻲ القبض
بإلقاء
اﻟﺼﺤﻴـﺔالرشطة
وقامت
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ
وذكر أحد موظفي األمن يف املبنى للرشطة
عىلﻷنتعهده
رﻣﻀـﺎن بناء
ﺷـﻬﺮأفرج عنه
لبث أن
ما
اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
اﻤﻟﺒـﺎرك،
دﺧـﻮل
إن جونسون قرع جرس الباب وحاول
الخاص.
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻗـﺪ
دخول املبنى  5مرات عىل األقل خالل
سويفت
ﻳﺘﻢ تايلور
املرتبص بـ
واملعجب
إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو
ﻋﻤﻠﻴـﺔ
حارس
الستة
األشهر
(52
جونسون
هانكس
عاما)ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
أن ﺗﺘﻐﺮﻴ
أﺗﻮﻗـﻊ
ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ
يدعىﻣﺴﻤﻰ،
ﻏـﺮﻴ
اﻷوﱃ
وقالاﻤﻟﻮﺟﺔ
املاضية،ﻇﻬﻮر
ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ
واﺿﺤﺔ
ﻣﻮﺟﺔ
شخصيا أنه
جونسون
ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ األمن إنه
رﻏﺒﺘﻪ فيه
ورﺑﻤـﺎتتواجد
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ الذي
ﰲ تريبيكا
مبنى
دخل
اﻟﺠﻤﻬـﻮر
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
أبلغ »ﻣﻮﺟﺔ
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«هنا.
ترصيحﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞغري مرحب به
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،عىل
دون حصوله
ﻧﻮﻋﻴـﺔسويفت
شقة
ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن
ﻣﺴﻠﺴـﻼت
وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
ﺳﺘﺘﺼﺪر أول
اﻤﻟﻨﺼـﺎت سويفت
أخرى سجلّت
ناحية
من
إفادتها،
الرشطة
وفقما
ذكرت ّ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ
وبحسبوﻣﻦ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ
ﻣـﻦيفواﻗـﻊ
ﻏـﺮﻴت
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
اﻹﻧﺘﺎج
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ
ﺣﻘـﺎ ان
منذ  54عاما ً
ألبومات لها
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف بتص
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ سابقة
الجنائية املرفوعة ضده ،قال
الشكوىورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﻋﻠﻴﻪ ّدرﰲ3ﺷﺎﺷـﺔ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
العاملية ،ويف
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ يف وقت
سويفت« :إنها
ﻧـﺮى تايلور
للرشطة عن
اﻧﻌﻜـﺎس
جونسوناﻤﻟﻬـﻢ أن
وأن ﻣـﻦ
ﻣﻨﻔﺮدا،
واملشاهدات ﻻﻋﺒـﺎ
املبيعاتأﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن
واحدأﻋﺘﻘـﺪ
وﻟﻜـﻦ ﻻ
ﻓﺸﺎﺷﺔعمالً
ﻣﻮﺟﻮدوحفالت
تسجيالت
غنائيا ً من
أرشيفها 217
أزﻣﺔأصدقاء».
وﺗﺄﺛـﺮﻴنحن
اﻟﺠﻤﻬﻮرإىل هنا،
رﻏﺒـﺎتأنني قادم
تعلم
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ،
واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ً
ً
عمال مصورا آخرها  4أرشطة
مختلفة ،إضافة إىل
اﻟﻔﻨﻲتواصل مع تايلور سويفت
زعم أنه
جونسون
وكان
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك
اﻹﻧﺘﺎج
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ
65ﺑﻬﺎ.
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن
عرب الرسائل املبارشة عىل موقع للتواصل االجتماعي وأنها تجاوبت فيديو قصرية أنجزتها العام املنرصم  ،2020تحمل إسمها كامالً مع
معه عىل ما أفادت صحيفة «ذا دييل نيوز» األمريكية التي لفتت إىل مفردات.cardigan – the man- willow :

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا
مهووس حياول اقتحام شقة تايلور سويفت

هامش
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«الشني» الذي تعرفه
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مصطفى
اﱃ ان
محزة ﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
العبارة”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺗﻜﻮن
ﺗﺄﺗﻲهذه العبارة
أهلنا»..
وﻫﺬه ما كالوا
الجاهزة «مثل
يوميا
نسمع
كلنا
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
يجري ترديدها يف املقهى أيام كان املقهى مجرد حسن عجمي والزهاوي
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
وأم كلثوم وقبلهم الربازيلية التي اختفت حني دخلت سيارات الربازييل
ﺧﻠﻖ
ﺧﻼل
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻃﺮق
أوائلواﻳﺠﺎد
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
غازي أو
ﻣﻦامللك
كان
آﻓﺎقأعرف إن
املايض ..ال
القرن
ثمانينات
اىل العراق
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
السعيد أو ناظم الطبقجيل أو فاضل الجمايل يقولون يف مجالسهم
نوري
ﻣﻦ
معروفاﻟﻌﺮاق
كانان ﻛﺎن
ﻓﺒﻌﺪ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
واﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة
الرصايف أو
ﻧﺤﻦ ،إن
إﻻ أعرف
أيضا ال
ماكالواﻟﻪأهلنا)..
(مثل
الخاصة
ﺑﺪأتأو يوسف
القبنجي
محمد
السياب أو
ﺗﺄﺳﻴﺲ شاكر
الجواهري أو بدر
اﻟﺪولمهدي
محمد
ﺑﺪاﻳﺎت
ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﺻـﺎﻻت
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ
ﴍﻛﺔوال أعرف
أتذكر ذلك
شخصيا ال
(مثل ما
يقولون
كانوا
العاني
اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻧﺘﺠﺖ
أهلنا)..ﺣﻴﺚ
كالوااﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺮب
ﺑﻌﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻋـﺎميتذكر
«العتك»
الزمالء
واحد من
إن كان
متداولة”..
العبارةﺑﻌﻨﻮان
هذهﻋﺮاﻗﻲ
كانتﻓﻴﻠﻢ
إن اول
١٩٤٦
ﺧﻼل
اﻤﻟﴫﻳﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
كاملة من
ما زلنا نحفظ
الحالق» الذي
مسلسل ”«تحت
اﺧﺮ
مقاطعﻓﻴﻠﻢ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ
ﻧﻴﺎزي
موىساﻤﻟﴫي
ﻟﻠﻤﺨﺮج
حتى اﻟﴩق
اﺑﻦ
أهلنا).
اﻻﻛﺜﺮكالوا
(مثل ما
عبارة
اﻟﻘﺎﻫﺮةترد فيه
حجي” رايض لم
قراءة
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم
اﺛـﺎرة
ﻟﻜﻦ
ﺑﻐﺪاد ”،
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ
وأتذكر أن
هيل»..
ريحة
صاح «أفيش
سعدون
أتذكره
الذي
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪيا ﰲ
جابر ﻣﻊ
ﻳﺠﻠﺲ
ان وﻛﺎن
اﺑﻲ،
اﺧﱪﻧـﺎ
«هلك
الذئب
أبلغ
عكار
جبار
قبلهم
أهلنا»..
«جاوين
تساءل
جميل
عباس
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
ﺣﺴﻨﻲنهاية
تاوة» كانت
اﺧﺮاج «تيل
مكحول مثل
يبدو أن
ياشري»..
مكحول
شالوا عىل
ﻋﺎم
ﻛﺎﻣﺮان
اﻓﻨﺪي“
ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ”
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
العالم مثلما ظهرت يف املسلسل الكبري «حكاية املدن الثالث» للراحل عادل
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
كاظم ..اآلن لم تعد للعالم نهاية ..النهاية مثل البداية تماما ..الفارق
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
يف التوقيت ..العالم صار إفرتاضيا باستثناء أهلنا الذين قالوا ما يجعلنا
ﻋﺪد
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ
إينشتاينﺑﺤﺪود
نسبية اﻻﻗﺮﺑﺎء
ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد
ﺣﺘﻰ
ﻓﻴﻪ
وكشوفات
٢٠نيوتن
وجاذبية
لو كان
اﻟﻮاﻟﺪ،كما
نتمسك به
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء
اﻟﻔﻴﻠﻢ
وغاليلو ان ﺑﺪأ
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ
رغدا لحني
جعلنا ننام
التخديرﰲالذي
مخرتع
وصوال اىل
كوبرنيكس
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
وﻫﻲ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻛﺘـﻒ
ﺻﻮرة
إﻻ
ﺗﻈﻬﺮ
ﻟـﻢ
وﻣـﻦ ﺛﻢ
الجراحية ودعاؤنا أثناء العملية وبعدها أن ينرص الله اإلسالم
العملية
إجراء
اﻟﺤﻀﻮر،
ﺳﺨﺮﻳﺔ
ﻣﺤﻂ
ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
ﺿﺤـﻚ
اﺛﺎرت
ﺑﺎﺋﺴﺔ
واملسلمني عىل الكفار واملخرتعني ..نسيت املسكني مخرتع البنسلني الذي
ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﻮﻗﻒ
وﺑﻘﻲ
واﻗﻔﺎأهلنا.
اﻟﻮاﻟﺪحكاية
النحكت
لواله
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
دور
ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻴﻪ..
وﻗﻊ
اﻟـﺬي
اﻤﻟﺤﺮج
لكن ملاذا أنت «حامي» عىل أهلنا؟ ..ألم يقول أهلنا «إميش شهر وال تعرب
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
ﺗﺠﺬب
اﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻐـﺪاد
يعنيﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
وهم تحمي
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔرياضة
أخي ..هم
أميش يا
تغرق..
أحسن لك
نهر»..
اﻟﺼﺒﺎح
ﺳﺎﻋﺎت
اﺑﻮاﺑﻬﺎ
ﻣﺸﻬﺮة
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ
هذه املسرية
ﻣﻦبدال من
جرس
أهلنا ببناء
وﻫﻲيفكر
اﻟﺮاﺣﺔ،ملاذا لم
الغرق ..طيب
نفسك من
مايعجبك ألم يقل
املثل
ووﺻﻞ هذا
مثال ..إذا كان
هي قناة
الطويلة؟ هل
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻻﻣﺮ
السويساﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺎت
ﺣﺘﻰ
هذه «التنبل
فرحان
اﻟﻬﺎﺗﻒ.إنك
الفي» ..يبدو
يجيك
ﺗﺤﺠـﺰبالشمس
أهلنا «أكعد
اﻻﺳﻒ
عىلﻓﻤﻊ
اﻟﻴﻮم،
أﻣـﺎ
ﺟﻬﺎز
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎملنﻋﱪ
ان
مصدر عز
ﻓﻘـﺪأهلنا
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔقالوه
اﺟﻮاءمثال آخر
ﺳـﺎدتأعطيك
معك ..سوف
خانة»..
دور
وهواﻏﻠﺐ
اﻏﻠﻘﺖ
وتايلﺑﻌﺪ ان
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،
اليل تعرفه
فوهم «الشني
اﻧﻮار ال فض
أهلنا؟ ..قالوا
اﺑﻮاﺑﻬـﺎأخا
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ما هو يا
وفخر لنا..
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻏﻠﻘـﺖ
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،
واﻧﻄﻔﺄت
ملاذا؟ ألن لو أن
بالباكيت..
بحظي هذا
تعرفه»..
اليل ما
واﺻﺒﺤﺖالزين
أحسن من
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻤﻟﺤﺎل
ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻌﺾ
ﻣﺆﺧﺮا
ﻟﻠﺨﺮدة..
ﻣﺨﺎزن
طبعا،
الشماليني
ماعدا
والكوريني
والطليان
والفرنسيني
واألملان
اإلنكليز
”اﻤﻟﻮﻻت“ ﺻﺎﻻت ﻋﺮض ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة رﻛﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
كان
والزين»
«الشني
نظرية
طبقوا
واألمريكان
أهلنا،
من
نسخة
هؤالء
اﻻوﺿـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ..وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
نحن اآلن يف حالة يرثى لها؟ ..كيف يا أخا الغرب؟ أنت اآلن تملك تلفزيون
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
وثالجة ومجمدة وسيارة وربما تلبس نظارات وعندك آيباد وآيفون واآليفون
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
يحتوي عىل يوتيوب تطلع بيه حتى أيام عرسك وكيف كان يصدح حضريي
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﻓﺘﺘﺎح دور
اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﺟﺮاء عىل الفيس
ﺑﻌﺪيحتوي
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ كما
وسعدي الحيل.
ﻹﻋﺎدة املنكوب
ﻋﺮﺑﻴﺔوسلمان
وعيل الدبو
وداخل
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﺟﺪﻳﺪة
ﺳﻴﻨﻤﺎ
وكلوب دور
والواتساو ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻴﻬﺎ
التي يعرفها
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦالقيمة
ﺗﺘﻴﺢ املعلومات
عىل هذه
شكرا لك
هاوس..
أن
”ﺑﻤﺒﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻻﻓﻼم،
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻌﺪ من
ﺑﻤﺒﻲ“صنع
ليست من
أن هذه
وﻟﺘﻜﻮنالجديد
الجديد عندك؟
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة ما
حفيدي عزوز..
حتى
”ﻤﻟﺒﻲ“.
ﺣﻴﺎة
ﻣﻦ
اﺗﻌﺲ
اﺻﺒﺤﺖ
أطلق عبارة «الشني اليل تعرفه» بل من صنع أعداء أهلنا ..الحمد الله أعداء
أهلنا لم يأخذوا من أهلنا سوى النفط الذي منحه لنا الله نعمة فحولناه
اىل نقمة بسبب ..الشني والزين.

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

مي عمر حمل انتقاد بسبب إطاللتها يف
«نسل األغراب»

قضية شريين عبد الوهاب يف لبنان مستمرة

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب
رفعتها
التي
والذم
القدح
بدعوى
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ
ﻋﺎدﻳﺔ
ﻇﺮوف
ﻳﺘﻢ ﰲ
اﻟﻠﻘﺎء
ﻛﺎن
املحاكمةأﻧﻪ ﻟﻮ
مازالت ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ
اﺑﺘﻌﺪضد الفنانة
الرفاعي
الصحافية
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة
فدوىوﻟﻴﺲ
اللبنانيةﻣﻨﻬـﺎ
ﻟﻜﺎن اﻗﱰب
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
وﺟﻬﺎ
الوهاب اﻟﺴﻘﺎ
اﻗﱰب أﺣﻤﺪ
انتقادات طالت مسلسل «نسل
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔأنها
ﻣـﻦوذكر
مستمرة،
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،عبد
املرصية شريين
ﻣﻬﺮﺟـﺎن
ﻣﺜـﻞ
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
الناظرةﻋﻨﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻪ
إﱃ
ﻳﻌﻮد
أن
ﻗﺒﻞ
ﻟﻮﺟﻪ
األغراب» الذي تقوم بدور البطولة
تشهد تطورات يف محكمة املطبوعات
ً
النسائية الفنانة مي عمر ،وجاءت
يف القضية ،خصوصا بعد أن رفضت النجمة
االنتقادات بسبب مظهرها فجاءت
حضور التحقيقات والجلسات ،ومن املرجح أن
تعليقات من نساء الصعيد عرب
يتم إصدار حكم غيابي مربم بحق األخرية بغرامة
مواقع التواصل االجتماعي أن عىل
مالية مرتفعة بعد أن تقصدت بحسب مصادر
عاداتهن وتراثهن وطريقة تناول
اإلساءة اىل
تربير خطوة
قضائية التهرب من
ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ
ذلك يف األعمال الدرامية.الفنانة مي
اإلعالمية املذكورة.
ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث
عمر يف املسلسل ترتدي عباءات
وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
اﻟﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ
،2012
ﻧﻮﻋﻴـﺔلعام
القضية تعود
ﻣﺸﻮﻗـﺔهذه
ﺗﺤﺪﻳﺪأن تفاصيل
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي يذكر
ً
مكياجا
ضيقة ومفتوحة ،معتمدة
بالغضب ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة
»أﺣﻼم«
ﺷـﺨﺼﻴﺔ
املرصية
الفنانة
ﺧﻼﻟﻪ شعرت
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل عندما
صاخ ًبا وترتدي إكسسوارات ذهبية
دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
الرفاعي أن
وجهتهﻻﻓﺘـﺔ إﱃ
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ،
اﻤﻟﻘﺒﻞ،مالك
اﻟﻌﺎموأحمد
كالعقد كبري الحجم حول رقبتها حيث يرتدين مايسمى بالربدة .السقا وأمري كرارة
حول
ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔمن سؤال
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ
تأليف
إلظهار أنها سيدة من عائلة ثرية .الجدير بالذكر أن مسلسل «نسل وأحمد داش ومن
حقيقة طالقها ،وذلك خالل
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
عىل عكس إطالالت سيدات الصعيد ،األغراب» بطولة مي عمر وأحمد وإخراج محمد سامي.
صحفي عقد
أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦمؤتمر
خالل
الرفاعي
ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔعىل
وتفتح النار
ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﻋﺎﻟﻴـﺔ
الوهابﻣﻜﺘـﻮب
للكشفودﻳﻨﺎعبدإﱃ ورق
أﺣﻤـﺪ داود
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ
ﻣﻌـﻪ
لربنامج
أﻣﻦﻴاألول
املوسم
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ عن
اإلعالمي نيشان «أنت والعسل»
ضيفة
ﺷـﺎﻫﻦﻴحلولها
معﻛﺒﺮﻴة.
إﻧﺘﺎج
وﴍﻛﺔ
وﻣﺤﻤﺪ
وﻧﴪﻳـﻦ
«ذا فويس».
يف يوليو/تموز من العام  ،2012ووصفت الرفاعي
فردت عىل الرفاعي بـ»صحافية خفيفة وسؤالها كان أبيخ سؤال
قائلة« :أنت سلبية وأنا معرفش هي ست وال راجل ،عايزة أقول لها
أفادت بعض التقارير الصحافية ّ
أن النجم وأضاف أنه نادم لعدم التحاق ولده
معي» ،لتعود شريين إنت قليلة األدب».
الصيني ،جاكي شان ،أق ّر بحرمان نجله بالجيش ،موضحا أن الخدمة العسكرية
الوحيد جاييس من املرياث ،والتي ُتق ّدر لنحو كانت ستساهم يف بناء شخصيته بشكل
 350مليون دوالر ،وأن النجم العاملي يرغب أفضل.
بالتربع بكامل ثروته للجمعيات الخريية ،يذكر أن جاييس هو النجل الوحيد
لجاكي شان من زوجته جوان لني،
وبذلك سيتم حرمان ابنه الوحيد من املرياث.
أعلن�ت رشك�ة جوج�ل إطلاق مقط�ع معين أو جمل�ة مح�ددة
ً
ً
ً
وقال جاكي شان عن إبنه« :إن كان قادرا ويعمل اآلن ممثال ومغنيا ،وقد
األح�دث م�ن متصف�ح سابقا يف إحدى صفحات اإلنرتنت،
النس�خة  /اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ
سوف يصنع املال الخاص بنفسه ،وأما إذا كان قبض عليه يف عام  2014بسبب
بتقني�ات
وامل�زودة
“”Chrome
أن
يمكن�ه
الراب�ط
متلق�ي
أن
أي
يبدو أن التوافق عاد إىل العالقة التي تجمع بني النجمة اللبنانية
حيازة املخدرات.
غري قادر فسوف يضيع أموايل التي جنيتها».
وخصائ�ص تجع�ل اس�تخدام يقرأ ما يريد املرس�ل إرشاده له يف
نوال الزغبي ورشكة روتانا بعد فرتة من الربودة شهدتها مدة
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ ،ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
ﺑﻬـﺬه
أﻧـﺎ ﻻ
ﻟﻠﻔﻨـﺎن -
أﺗﺎﺣـﺖ
ﺑﻌـﺪ أن
اﻹﻗﺎﻣـﺔوأمانا.
أكثر عملية
اإلنرتنت
اﺑﺼـﻢدقي�ق،
بش�كل
صفح�ة
اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ أي
ودونﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ  -اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجما بعد انتشار رشكة روتانا ،وكان من أسبابها عدم تقديم
ﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع
ﻳﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ
دﺑﻲ،
ﰲ
ﻣﺤﺴﻦ،
ﻣﻬﻨﺪ
اﻤﻟﻐـﱰب،
واﻤﻟﻠﺤﻦ
واﻤﻟﻄﺮب
وذك�رت قن�اة (روس�يا الي�وم) الحاجة لقراءة الصفحة املوجودة
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬانوال الزغبي حفالت اونالين عىل غرار بعض زميالتها يف
ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ
حصلت
ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎرأب�رز ما
اإلخباري�ة أن من
ﻧﺘﻴﺠﺔبالكامل.
فيها املعلومة
ً
إضافة اىل تباعد يف وجهات النظر بني الطرفني ،لكن
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أنالرشكة،
اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
ﰲ
اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ
ﻋـﲆ
ﻣﺒﺎﴍ
ﺟﻤﻴﻞ
ﺑﺼـﻮت
ﻳﺘﻤﺘـﻊ
اﻧـﻪ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ
علي�ه
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،نس�خة “ ”Chrome 90ولفت�ت إىل أن�ه أصب�ح بإم�كان
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔعلم أن العمل الجديد للزغبي يدخل يف إطار «ميني ألبوم»
اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
ﺑﺠـﺬوره
اﻤﻟﻌـﺮوف
اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق
ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ
إضافية
حماية
أنظمة
هو
الجديدة
جوج�ل
متصف�ح
مس�تخدمي
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎتالذي درجت روتانا عىل إنتاجه يف السنوات األخرية ،وكان
إذن؟
ﻃﻤﻮﺣﻚ
•
اﻟﺤﻴﺎة
ﰲ
ﺳﻮاء
اﻟﻌﺎم
واﻟـﺬوق
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺳﻮف
ﺑﺪأت
اﻟﺘـﻲ
اﻵن
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺎﺗﺠـﺎه
ﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
النجاح مش��روط مبدى مه��ارة املمثل على التعبري
ضد هجمات  NAT Slipstreamingبنس�خته األح�دث إع�ادة ترتي�ب
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ألبرز نجوم الخليج اصدارات خاصة من «امليني ألبوم» الذي
ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ
ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺑﺮوﻛﺴﻞ
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
املتصفح
حيث يقوم
اإللكرتوني�ة،
وعالم�ات .التبوي�ب
الصفح�ات
ألي كان
متمرس وال
أﺳﻠﻮﺑـﻪممثل
ﺧﻼﻟﻬـﺎب��دون
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰزفالﻣـﻦاقناع
ُيعد بمثابة وجبة فنية تتماىش مع املرحلة وعالم السوشيال
ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
ميكنﻟﻴﺲ
وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
ﻣﻨﻬﺎ؟
واﺣﺪ
وأﻧﺖ
•
ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﻦ
واﻻﻧﻄﻼق
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
ﻓﺮﺻﺔ
بحظر االتصاالت عرب بروتوكوالت املفتوح�ة على رشي�ط البحث أو
ّ
واملنصات ،عىل أن يكون ملحمّل أو منصة ديزر الحق
ميديا
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻛﺒﺮﻴ.
اﻟﻴﻮم
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ
ﻫـﺬه
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
بالطريقةﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ
ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ
ﻛﻨﺖ
ﻧﻌـﻢ،
اﻟﺬﻳﻦ
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
ﺟﻴـﻞ
ﻣﻦ
ﻣﺤﺴﻦ
ﻣﻬﻨـﺪ
اﻟﻔﻨـﺎن
املمثلني
اه��م
من
واحد
قص��ي
ممثال
يصب��ح
ان
 FTPو  HTTPو  HTTPSاملرتبطة تس�مية هذه الصفحات
كامالً يف بث وعرض االغاني الجديدة للزغبي التي كانت
إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
تناس�بهم،اﻟﻐﻨـﺎء
وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ
“”554وﻃـﺮازا
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ
الرقمية،
اﻷﻏﻨﻴـﺔبمنافذ
ﻣﻨﺤـﻮايعرف
بما
هذه
إىل
والوصول
ﻋﺬﺑﺎ ،التي
طبيعي ويتفادى
الذين جيسدون ادوارهم بشكل
أول فنانة عربية تدخل التطبيق الفرنيس بعد أن عادت عام
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
دراﺳﺔ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻐﻨﺎء
أن
ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﺻﻮﺗﺎ
ﻓﻜﺎن
،
اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﺣﺒﻪ
ﺻﻐﺮه
هذه
جهزوا
املطورين
أن
عن
فضال
عىل
بالنقر
رسيع
بشكل
العالمات
 2017إىل رشكة روتانا .
يستطيع التعبري
غنيآ
اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر
املبالغة باألداء ميتلك صوت -
“.”Alt+Tabاﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
ﻣﺆﺳﺴﺎ
أﴎارﻫـﺎ،
وﺗﻌﻠﻢ
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
درس
النس�خة م�ن املتصف�ح بتقنيات زري
أما عن األلبوم الجديد فهو يتضمن  4أغنيات ،أغنيتان
االنفعاالت مبدع.ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﻋﻦ ﺟﺬورك؟
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
ﺳﺘﺠﺪ
رﺑﻤﺎ
ﻟﻜﻦ
•
ﻓﺈﻧﻨﻲ
ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ،
ﻃﺎﻟﺐ
واﻟﺮاﺣﻞ
ﻫﻼل
ﻓﺎروق
واﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻮرﺻﺔ
ﰲ
راﺳﺨﺔ
الحالني
عاصي
عن خمتلف
ُ
تش�فري  AV1التي ستحسن وتزيد
وجه�ز املتصف�ح أيض�ا بمي�زات
باللهجة اللبنانية واألخريني باللهجة املرصية ،يف
وحركةﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ
منأﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد
اﻋﺘﻘﺪ
ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ
أثناء ُﺑﻌـﺪ
ﺟﺮى ﻋﻦ
اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
ﰲ ﻫـﺬا
مكاملات
البيانات
م�ن حماية
اس�تهالك
تقلل
مهمة
إطار يكمل أسلوب نوال الزغبي الغنائي ونجاحها يف
اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
ﺳﺎﺣﺔ
ﻋﲆ
ﻃﺮأت
اﻟﺘﻲ
وأﴎار
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
اﻟﻘﺎدم
ﺟﺪﻳـﺪه
ﻋﻦ
ﻣﺤﺴـﻦ
الفيديو.
م�رور بيان�ات اإلنرتنت بالنس�بة
األعمال «السينغل» التي أصدرتها يف الفرتة السابقة،
اﻟﺤﻀﺎرة .
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
واﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫت
اﻟﺤﺰﻳﻦ.
اﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي
اﻟﻐﻨﺎء
ميزة
عن
جوجل
رشكة
وأوضحت
وغير
املفتوح�ة
للصفح�ات
ومنها بالطبع أغنية «عقيل وقف» التي حققت أكثر
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
ﰲ
إﻗﺎﻣﺘﻚ
ﺗﺸﻜﻞ
وﻣﺎذا
•
؟
ﺗﻌﻘﺐ
ﻣﺎذا
• مهمة أخرى حصلت عليها نسخة املس�تخدمة بش�كل نش�ط أثن�اء
من خمسة ماليني متابع عىل يوتيوب العائد لرشكة
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
اس�تعمالﻫﻲ ﻫﺠﺮة
ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ -
الجدي�دةأﴎار
ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
 ﺟﻤﻴﻞ أنه�يﰲمي�زة
“”Chrome
وإﻗﺎﻣﺔس�يقلل
اإلنرتن�ت ،م�ا
روتانا ،وهي من ألحان أحمد الزعيم والفيديو كليب
عىلوﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز أداء ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
الضغطﺟﺪا،
ذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺔ
وﻗﺒﻞ
اﻟﻴﻮم
دﻻﻻت
ﰲ
وﻏﺎرﻗـﺔ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
 ،Link to Text Fragmentوم�ن بش�كل ملحوظ م�ن
من إخراج اللبناني فادي حداد.
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
ويس�اهمرﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
الحواس�بﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا
معالج�اتدﺑﻲ ﺳﻨﻮات
شخص ﺷـﺠﻮن ﰲ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﰲ
واﻟﺤﺰن
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..هذه امليزة يمكن ألي
خالل
يف انتظار تشطيب الزغبي لعملها الجديد وإنهاء
راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﻋﱪ
ﴎﻳﻌﺎ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
واﺻﺒﺢ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻃﺒﻌﺖ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
ملس�تخدم
توجيهي
راب�ط
إرس�ال
طاق�ة
اس�تهالك
م�ن
الرتش�يد
يف
التسجيالت ،قد يكون اإلصدار بداية الصيف املقبل أي يف
البطاريات.ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻣﺎ
اﻟﺤﺰﻳﻦ..
اﻟﻄﻌﻢ
ﻫﺬا
ﺳﻮى
ﻳﺘﺬوق
ﻻ آخ�ر ،وس�يوصله ه�ذا الرابط إىل
حزيران/يونيو .2021
جمال جبلي
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟

paáÌãÃm

وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

جاكي شان حيرم جنله الوحيد من املرياث

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

“جوجل” تطلق النسخة األحدث من
متصفح “”Chrome

ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة
تغريدات

املعركة القضائية بدأت :
 اول ضرب��ة من مدريد لصاحل أنصار
السوبر ليغا.

نوال الزغيب بانتظار تشطيب
ألبومها اجلديد

